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© Petrol Piyasası Mevzuat Klasörü’nün tüm hakları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait ve saklıdır. Yayımlanmış mevzuatın Resmi
Gazete’deki metinleri, yayımlanmamış mevzuatın ise ilgili kurumca onaylı asıl metinleri resmi ve bağlayıcı niteliktedir. Petrol Piyasası
Mevzuat Klasörü’ndeki kayıtlar bilgi sunmak için derlenmiştir, resmi ve bağlayıcı nitelik taşımaz. Petrol Piyasası Mevzuat Klasörü’nün
basım, yayın, imla ve kullanım hatalarından ve içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güncelliğinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
sorumlu tutulamaz.
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İÇİNDEKİLER

PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
İÇİNDEKİLER
Mevzuat
PETROL PİYASASI KANUNU
— Petrol Piyasası Kanunu
YÖNETMELİKLER
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
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Bölüm No

KURUL KARARLARI
— 388/41 sayılı Kurul Kararı
— 473/8 sayılı Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 579/113 sayılı Kurul Kararı
— 630/26 sayılı Kurul Kararı
— 630/68 sayılı Kurul Kararı
— 753/120 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları
Hakkında Kurul Kararı
— 836 sayılı Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait
Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin
Kurul Kararı
— 1088/1 sayılı Kurul Kararı
— 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 1206/17 sayılı Kurul Kararı
— 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 1355 sayılı Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt
Teslimlerinde Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı
— 1401 sayılı Kurul Kararı
— 1567/13 sayılı Kurul Kararı
— 1659/11 sayılı Kurul Kararı
— 1830/11 sayılı Kurul Kararı
— 2073 sayılı Kurul Kararı
— 2336/3 sayılı Kurul Kararı
— 2371 sayılı Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Ödemekle Yükümlü Oldukları 2010 Yılı İçin Uygulanacak Katılma
Payına İlişkin Kurul Kararı
— 2372 sayılı 2010 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre
Uzatımı (Vize), Lisans Sureti Çıkartma Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni
Bedellerine İlişkin Kurul Kararı
— 2380 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle
İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararı
— 2384/3 sayılı Kurul Kararı
— 2384/4 sayılı Kurul Kararı
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İLGİLİ KANUNLAR
— Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
— Katma Değer Vergisi Kanunu
— Mera Kanunu
— Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
— Özel Tüketim Vergisi Kanunu
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
— Kabahatler Kanunu
— Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve
Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar
— İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi
Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
DİĞER MEVZUAT
— Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:37)
— Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2007/09)
— Başbakanlık Genelgesi (2007/25)
— Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması
Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:9)
— Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği Tebliğ No: (2010/18)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:67)
— Gümrük Yönetmeliği
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Petrol stokları
MADDE 16. - Piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve
uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki
yıl günlük ortalama kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarı kadar petrol stoğu tutulur.
Ulusal petrol stoğu, rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük ortalama
ürün miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya
statülerine göre ayrı ayrı bulundurma yükümlülüğü ile sağlanır. Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere
karasularında bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki ham petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne tahvil edilerek
ulusal stok mükellefiyetine sayılır. Ulusal petrol stoğu, depolanan yerin durumuna ve mevzuatın müsaadesi şartı
ile vergisiz tutulabilir.
Akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tank dibi hariç toplam stoğunun yirmi günlük kısmı
şirketlerin minimum işletme stoğu olarak alınır ve ulusal petrol stoğundan sayılır. Ayrıca, bir tüketim tesisinde
her bir cins üründen yılda 20.000 ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin onbeş
günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal
petrol stoğu içinde mütalâa edilir.
Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmı rafinericiler tarafından tutulur ve tamamlayıcı kısmın edinilmesi
nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ve bu kısım stokların depolama ve idame maliyeti,
tüketici fiyatlarına ilâve edilen (Kurul tarafından azami 10 ABD Dolar/ton'a kadar belirlenir.) ve rafinericilerin
kullanımında kalan gelirler ile karşılanır. Rafinericilerin haricinde ithalat durumunda bu gelir rafinericiye
ithalatçı tarafından ödenir. Rafinericiler tarafından her yıl bu gelirin muhasebesi hakkında Kuruma bilgi
verilmesi zorunludur. Gelir, yeterli depolama tesisi ve stok sağlandıktan sonra idame giderlerini sağlayacak
seviyeye çekilir.
Ulusal petrol stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, getirilebilecek yükümlülükler,
ulusal petrol stoğunun temin süresi, ulusal petrol stoğunun cinsi, miktarı ve stoklama yerinin belirlenmesi,
ulusal petrol stoğuna dair petrol ve hizmet alımları, stok ve stoklamaya ilişkin diğer kararlar ile tedbirlerin
alınması, ulusal petrol stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılması ile Bakanlar Kuruluna sunulacak
tekliflerin hazırlanması gibi konularda karar vermek üzere ve bu Kanuna göre oluşturulan Komisyonun
çalışmasına ait usul ve esasların belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Komisyon, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Kurum
temsilcilerinden oluşur. Komisyonca alınan kararların uygulanması ile sekretarya işleri Bakanlık tarafından
yürütülür. Komisyonun kararlarına karşı yürütülecek hukukî işlemlerde muhatap Bakanlıktır.
Serbest kullanıcı
MADDE 17. - Serbest kullanıcıların belirlenmesine ve lisans verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorinde yıllık tüketimi, 5000 tonun altında olmayacak şekilde Kurum
tarafından belirlenecek olan yıllık tüketim miktarının altındaki kullanıcılara dağıtıcılar kendi işlettikleri akaryakıt
bayileri üzerinden satış yapamazlar.
Ulusal marker
MADDE 18. - Rafinericiler ve dağıtıcılar yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya
gümrük girişinde kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyeceklerdir.
Rafinerici ve dağıtıcılar, her yıl Şubat ayı içinde o yıla ait pazarlama projeksiyonlarını Kuruma bildirecek ve
bu projeksiyona göre Kurumca temin edilecek ulusal marker yine Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre
rafinerici ve dağıtıcılara akaryakıta eklenmek üzere teslim edilecektir.
Kurum, ulusal marker ve idarî ve teknolojik yöntemler ile bir denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli
elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numunelerin kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve
emniyetini sağlamakla yükümlüdür.
Numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı ve alınan
numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlenmelere uymadığı tespit edildiğinde, 19 uncu madde
hükümleri uygulanır.
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BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar, İdarî Yaptırımlar, Dava Hakkı,
Yönetmelik ve Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler
İdari para cezaları2
MADDE 19. – (Değişik: 23/1/2008 – 5728/522 md.)
Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer
hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar gereği
yapılacak işlemleri engellemez.
Bu Kanuna göre;
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara altıyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
2) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya
engellenmeye teşebbüs edilmesi.
3) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.
4) 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 18 inci maddelerin ihlali.
b) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde
tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
3) 4 üncü madde hükümlerinin ihlali.
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız
olarak engellenmesi.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin
Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte biri uygulanır.
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye
kadar mühürlenir.
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat olarak
uygulanır.
Kurul tarafından verilen idarî para cezalarına karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak
Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.
İdarî yaptırımlar
MADDE 20. - Lisans sahibi kişiler hakkında, bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe konulmuş
yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet
edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye onbeş gün
içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen onbeş
günlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuz günden az yüzseksen günden
çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya
ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına
ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma
neticesine göre karara bağlanır.
Kaçak veya menşei belli olmayan ürün ikmal edenlerin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun
olmayan ürün ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden
çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali
Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usul ve
esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.
2

Bu maddede yer alan para cezası miktarlarının 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak;
05/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’e bakınız.
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3) Yıllık işleme kapasitesi 500.000 varil petrolü aşan işleme tesislerine,
ilişkin edinimler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla da
yapılabilir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans
sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın
bir parçası olup lisans müddetince devam eder.
Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade
edilmez.
Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinerici ve iletim lisansı sahiplerine ait tesislerin tapu sicil
kayıtlarına, Kurumun izni bulunmadıkça herhangi bir tasarrufun kaydolunamayacağı şerhi de verilir.
b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:
Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedelinin ilgili tüzel kişi
tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. Bu
istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya
uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme
yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup,
geçerliliği, bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır.
Kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama başvuruları, bir dilekçe ile Kuruma yapılır.
Sigorta
Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi
zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortalamaları yapmakla yükümlüdür.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesislerini ve petrolünü tüm risklere karşı sigortalamakla
yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahipleri, kamuya ait ulusal petrol stoğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü
kişiler nezdinde oluşturabilecekleri mali sorumluluklara karşı sigortalar.
Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta (Değişik:RG-24/06/2005-25855) bedeli, arazi edinim giderleri
hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta
(Değişik:RG-24/06/2005-25855) bedelinin yüzde birinden yüksek olamaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortalarında muafiyet
uygulanmaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgari teminatı, azami
muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar; Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle
düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Payı
Madde 50- (Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Gelir payı:
a) Beher metreküp için;
1) Benzin türlerinde (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil)
1,32
2) Gazyağı ve jet yakıtında
1,29
3) Motorin (İhrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türlerinde
1,27
b) Beher metrik ton için; Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil ) türlerinde 1,42
Yeni Türk Lirasıdır. Hesaplamalarda, ton kesirleri dikkate alınmaz.1
(Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Biodizel türlerini üreten işleme lisansı sahipleri sattıkları biodizel
türleri için, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ithal ettikleri akaryakıt için hesapladıkları gelir payını,
Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafinericilere öder. Rafinerici lisansı
sahipleri akaryakıt satışlarında gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.2

1

Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
2
Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
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Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları ile dağıtıcılar ve ihrakiye teslim şirketlerinin rafinericilere yaptığı
ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
Katılma Payı
Madde 51- Serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç tüm lisans sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle
yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti Haziran, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar
ödenir.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans
kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı
oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı 2.000.000 ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranlar tespite Kurul yetkilidir.
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık katılma payı oranı veya oranları her yılın Aralık ayının sonuna kadar
Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.
Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile
Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla
piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
İlk defa lisans alınan yıla ilişkin katılma payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme
ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası
bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Faaliyet
başlıkları için farklı oranlar tespit edilmesi halinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı
işleme alınır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler
Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
Süresinde Ödenmeyen Mali Yükümlülükler ve Gecikme Zamları
Madde 52- Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili
sağlanır.
Yeniden Değerleme
Madde 53- 50 nci maddede Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, yüz bin kesirleri tama iblağ olunur.3
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Gizlilik
Madde 54- Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul
kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep
edilmesi dışında açıklayamaz.
Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans
sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat edindikleri veya dolaylı yollardan
edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları
lehine veya aleyhine kullanamaz.
Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş
olduğu diğer kişilere ait ticari sırları beş yıl süre ile gizli tutmakla yükümlüdür.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 55- Rafinericilerle üreticiler arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, Kurumun hakemliğinde inceleme ve
değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Piyasaya Müdahale
Madde 56- Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikayetlerden;
3

Maliye Bakanlığı’nın 363, 377, 387 ve 392 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’leri uyarınca yeniden
değerleme oranı sırasıyla 2006 yılı için % 7.8, 2007 yılı için % 7.2, 2008 yılı için % 12 ve 2009 yılı için %2,2
olarak belirlenmiştir.
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a) Petrolün temin ve/veya satışı ile petrole ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı,
yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edildiği,
b) Haksız rekabete veya rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlaline sebebiyet verildiği,
hususlarında, belirgin emarelerin oluştuğu veya bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder
boyuta ulaştığına kanaat getirilmesi halinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu
kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, yetkili merciler nezdinde gerekli
işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir Sebepler
Madde 57- Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve
dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek
olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini
engellemesi gerekir.
Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin
ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin
yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının
verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini
ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama
tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Madde 58- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya doğrudan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürürlüğe
konulan;
a) Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
b) Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
c) Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ,
d) Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar
Fonunun İşleyişi Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
e) Akaryakıt İstasyonları (Yeni Kurulacak) Arasında Mesafe Şartı Aranması Hakkında Tebliğ,
f) Petrol Hakkı Sahiplerinin Ürettikleri Yerli Hampetrol ve Doğal Gazdan Memleket İhtiyacını Karşılamak
Üzere Ayrılan Kısmı İle Devlet Hissesi Petrolün Nakden Alınması ve Hampetrol İhracında Tatbik Olunacak
"Piyasa Fiyatı" ile Yerli Hampetrol ve Doğal Gazın "Kuyubaşı Fiyatı"nın Unsurları ve Uygulama Esasları
Hakkında Tebliğ,
g) (Değişik: RG -21/12/2004-25677) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
ile bu tebliğlerde değişiklik, iptal veya yeni hüküm ihdası yapan tebliğler ve Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların
Uygulanmasına Dair Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama
kuruluşlarıyla ilgili hükümleri,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Kanunun yayımı tarihinde;
a) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş
akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olan,
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri dışında kalmakla birlikte, faaliyetleri veya kullanımları lisans almasını
gerektiren,
kişiler, durumlarını 20.12.2004 tarihini aşmamak üzere, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara
uygun hale getirir.
Yukarıda yer alan tarihlere kadar lisans başvurusunda bulunmayan, 20.12.2004 tarihine kadar lisans
başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin
ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve 6326 sayılı Petrol
Kanununa göre düzenlenmiş belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, akaryakıt dağıtım
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ve pazarlama kuruluşu olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları tip sözleşme örneklerini, 20
Temmuz 2004 tarihine kadar Kuruma bildirir.
Geçici Madde 3- Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri, 2005 yılı için Ocak-Nisan
dönemine ilişkin pazarlama projeksiyonlarını hazırlayarak, lisans başvurusu kapsamında Kuruma verir.
Geçici Madde 4- 2004 yılında uygulanacak lisans bedelleri, 1 Temmuz 2004 tarihine kadar Kurul kararıyla
belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde bayilik faaliyeti yapmakta olanlar, bayisi oldukları
dağıtım şirketleri aracılığıyla lisans alma başvurusunda bulunabilirler.
Geçici Madde 6- (Ek: RG-21/12/2004-25677) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki “on işgünü” ile
dokuzuncu fıkrasındaki “on işgünü içerisinde” ibareleri 20/3/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Geçici Madde 7- (Değişik: RG-06/04/2005-25778) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara
ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ ithalatı için
uygunluk yazısını Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
hükümleri kapsamında verir.

Geçici Madde 8- (Ek: RG-13/04/2005-25785) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki “on işgünü” ile
dokuzuncu fıkrasındaki “on işgünü içerisinde” ibareleri 1/7/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Uyum Yükümlülüğü
Geçici Madde 9- (Ek: RG-15/06/2006-26199) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici, iletim,
depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi olan kişiler, asgari sermayelerinin yönetmelikte yer
alan tutarın altında olması halinde, durumlarını 01/06/2007 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine
uygun hale getirir.
Geçici Madde 10- (Ek: RG-12/8/2008-26965) Karayolu taşıma araçlarına ilişkin olarak verilmiş Taşıma
Lisansları, başkaca bir işleme tabi olmaksızın sona erdirilir.
Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmeliğin;
a) (Değişik: RG-21/12/2004-25677) 45, 46 ve 50 nci maddeleri, 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendi, 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri 1/1/2005,
b) (Değişik: RG-21/12/2004-25677) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin dışında kalan
hükümleri 20/12/2004, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 58 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 1/6/2005,
c) Diğer maddeleri yayımı,
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
(10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve
piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasların
belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; lisansa konu tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye
alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve yurt içinde satışı yapılacak
petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
e) EN: Avrupa Standartlarını,
f) TS: Türk Standartlarını,
g) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
h) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri ile biodizeli,
i) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım ürünlerinden
denatüre olarak üretilenler ile biodizel hariç) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,
j) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli
markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve
ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan
yerleri,
k) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslar arası kabul
görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla
denetlenmesi işlemini,
l) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
m) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
n) Katkı maddeleri: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik maddeleri,
o) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standartı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili uluslar arası
standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olarak
imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,
p) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
r) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
s) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut
şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari
olan düzenlemeyi,
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t) (Değişik: RG-25/04/2007-26503)1 Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de
dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,
sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
u) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler bütününden
oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
v) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,
y) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde
edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
z) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Karıştırma: İki akaryakıtın teknik düzenlemesine uygun yeni denizcilik
yakıtı oluşturmak üzere birleştirilmesini,
aa) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Harmanlama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, niceliğini ve niteliğini
değiştirecek ölçüde akaryakıtla harmanlanan ürün ilavesini,
bb) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Emanet tankı: Analiz raporu tanzim yükümlüğünün topluca ifasının
istenmesi halinde, her biri yüz ton taşıma kapasitesini aşmayan araçlarla lisanslı depoya teslim edilen
akaryakıtın, geçici olarak muhafaza edildiği dahili tesisatı,
ifade eder.
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler
MADDE 5- Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve
kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanmasında, öncelik
sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara
uyulması zorunludur. Standartı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı
aranır.
Akaryakıt ile ilgili olarak TS veya EN standartları, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğlerle teknik
düzenleme haline getirilir.
Yurt içinde satışı yapılacak;
a) Akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.
b) Ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından
kabul gören diğer standartlara uygun olması esastır.
c) Mineral ve sentetik esaslı madeni yağların, teknik düzenlemeleri, standartları veya uluslar arası kabul
görmüş diğer dokümanları karşılaması esastır. Mineral ve sentetik esaslı baz yağ ithalatı Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenen miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük
idarelerinden (Mülga ibare: RG-24/06/2005 25855) (...)2 yapılır.
Ölçüm Birimleri
MADDE 6- Akaryakıt satışlarında metrik ton, kilogram ve 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş olarak metreküp
veya litre üzerinden işlem yapılır. Rafinericiler dahil, kullanıcılara kadar yapılacak olan akaryakıt teslimatlarında
15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat yapılması esastır. Fuel-oil türlerinin
teslimatları ise ağırlık ölçüsü üzerinden yapılır.
Teknik Kriterlerden Doğan Yükümlülükler
MADDE 7- Lisans sahiplerinin, teknik kriterlerden doğan yükümlülükleri aşağıdadır:
a) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ve madeni yağ ikmal eden lisans sahipleri, kullanıcılara
verilen zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususu, lisanslarda ve
sözleşmelerde yer alır.
b) Lisans sahipleri, kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde
tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali
bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri
Kuruma bildirmek ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.
1

25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 inci maddesinde yer alan "19",
"23", "24" ve "25" bent numaraları, sırasıyla "t", "z", "aa" ve "bb" olarak, 20/5/2007 tarihli ve 26227 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme yazısıyla düzeltilmiştir.
2
24/6/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişikler 1/6/2005
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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c) Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu
edilmesi halinde, Kuruma bilgi verilmesini müteakip, teknik düzenlemelere uygun olanlar ulusal marker
eklenmek üzere dağıtıcılara, uygun olmayanlar ise rafinericilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması
halinde rafinericilere teslim edilir.
d) Lisans sahipleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak arz etmekle yükümlüdür.
e) Atık yağların geri dönüşümü, kullanımı ve imhası diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
Atık yağların geri dönüşümüyle elde edilen yağların piyasaya sunumunda ambalaj üzerine okunacak şekilde
“ATIK YAĞDAN ÜRETİLMİŞTİR” ifadesinin konulması zorunludur.
f) Numunelerde yapılacak testlerde, ulusal markerin Kurumca belirlenen şart ve seviyede bulunmadığı ve
alınan numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlenmelere uymadığı tespit edildiğinde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
g) Lisans sahipleri faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermemek ve bu konudaki mevzuata uymakla
yükümlüdür.
h) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markaları altında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin kalite-kontrol izlemesini
etkin bir biçimde yapar; tescilli markaları altında faaliyette bulunan bayilerinin, yönetmelikte belirtilen teknik
düzenlemelere uygunluğunu tetkik eder, bunlara ilişkin rapor tutar ve Kuruma bildirir.
Akaryakıt ile Harmanlanan Ürünler ve Katkı Maddeleri
MADDE 8 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Otobiodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama
işlemi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın
piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunludur.
Denizcilik yakıtlarının hazırlanması hariç, akaryakıtlar birbiriyle karıştırılamaz.
Katkılama sadece rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince yapılabilir. Dağıtıcı lisansı
sahipleri tarafından akaryakıta ilave edilecek olan harmanlama ürünü, marker ve katkı maddelerinin ulusal
markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması zorunludur.
Akaryakıt Üretimi
MADDE 9- Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler hariç, akaryakıt üretimi
sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
Analiz doğrulama ve muayene raporları
MADDE 10 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-25/04/2007-26503)
Analiz raporu, denizcilik amaçlı ihrakiye sayılanlar dahil, tüm akaryakıt türlerinin;
a) Gümrük girişlerinde,
b) Lisanslı depoların giriş ve çıkışlarında,
c) Piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan satış işlemlerinde,
teknik düzenlemede belirlenen deney yöntemlerine göre laboratuvarca yapılacak numune analizi sonuçlarını
kapsayacak şekilde tanzim edilir.
(Değişik: RG-23/10/2009-27385) Kullanıcılara; akaryakıt istasyonlarında pompa, tarım sektörünün
ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla yapılan satışlarda analiz raporu tanzim edilmez.3
Akaryakıt türlerinin;
a) Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, rafinerici lisansı sahiplerinden satın alınan veya lisanslı depolardan
çıkanlarının, alıcılar tarafından doğrudan üçüncü kişilere satışı,
b) Gümrük girişinde; doğrudan üçüncü kişilere satışı veya lisanslı depoya girişi,
c) Rafineriden, boru hatlarıyla doğrudan lisanslı depoya girişi,
halinde, temin edilen analiz raporunun fotokopisi, ayrı bir rapor tanzim edilmeksizin, üzerine yükümlülerce
imzalanan “Alınan akaryakıtın niteliği veya niceliği değiştirilmemiştir.” şerhi işlenmek kaydıyla kullanılabilir.
Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolarda, ilgili akaryakıt türü için;
a) I. Kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Gümrük girişinde, ithalatı yapan lisans sahipleri,
3

Bu fıkra değişikliği 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi
uyarınca 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 1/4/2010 tarihine kadar aşağıdaki fıkra hükmü yürürlüktedir.
“Kullanıcılara; akaryakıt istasyonlarında pompa, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası
vasıtasıyla yapılan satışlar ile serbest dolaşımda olanlar hariç olmak üzere denizcilik yakıtlarının satışlarında
analiz raporu tanzim edilmez.”
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2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya işleme (biodizel) tesislerinden yapılan satışlarda, rafinerici
ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
3) Karıştırma sonucu elde edilen denizcilik yakıtlarının satışında, satıcılar,
b) II. Kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
2) İkinci fıkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan diğer satışlarda,
satıcılar
yükümlüdür.
Harmanlama yapılması halinde, analiz raporuna; harmanlanan ürünün adı ve harmanlama oranı ile
“Akaryakıt harmanlama sonrasında teknik düzenlemelere uygundur.” Şerhi eklenerek, beyan ilgili lisans
sahiplerince imzalanır.
Depolama lisansı sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kişilerden, petrolün edinimine ilişkin analiz
raporu, üretim sertifikası veya benzer belgelerin ibrazını isteyebilir. İbraz edilen belge ile lisanslı depocu
tarafından teslim öncesi tanzim edilen analiz raporunda yer alan özellik değerleri arasında fark oluşması halinde,
lisanslı depocu ilgiliden, akaryakıt türü için I. Kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin tümünü
belirleyecek, doğrulama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya doğrulama raporu
sonuçlarının, teknik düzenlemelere aykırı olması halinde, depolama talebi reddedilir.
Depolama lisansı sahipleri, emanet tankı kullanmaları halinde, analiz raporlarını esas tanklarına aktarma
esnasında tanzim edebilir. Akaryakıt, emanet tanklarında 3 günden fazla tutulamaz.
Analiz raporları; gümrük girişinde gümrük beyannamesine, diğer hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
göre düzenlenmesi gereken ilk belgeye eklenir. Analiz raporu laboratuvar yetkililerinin yanı sıra, raporu ibraz
eden lisans sahibi kişiyi temsile yetkili kişilerce de imzalanır.
Muayene raporu, denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine, ilgili petroller için Kurumca
bizzat veya adına hareket edenlerce gönderilen laboratuvar tarafından yapılan numune analizi sonucu
laboratuvarın yetkililerince tanzim edilir.
Muayene raporlarında;
a) Teknik düzenlemesi olan petroller için Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolardaki özelliklerin tamamı
veya laboratuvara sevkini yapan yetkili tarafından belirlenenleri,
b) Diğer petrollerde seçilen özellikleri
yer alır.
Analiz, muayene ve doğrulama raporunda numunenin alındığı tarih ve alınma yöntemi ile numuneyi alan
ve/veya laboratuvara teslim eden kişinin adı soyadı, görevli olduğu şirket ve unvanı belirtilir.
Petrol Piyasası Dairesi Başkalığınca hazırlanan;
a) Rapor formlarının ihdas, iptal ve değişiklikleri,
b) Teknik düzenlemelerde yer alan deney yöntemleri,
Kurum internet sayfasında ilan edilir.
Laboratuvarlar
MADDE 11 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Numunelerin analizi, Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslar arası karşılıklı tanıma anlaşmasına imza
atmış ve tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili deney yöntemlerinde akredite edilmiş sabit ve
gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır.
Analiz, muayene ve doğrulama raporları, rapora konu akaryakıt türü için aranan tüm deney yöntemlerini
uygulama imkan ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarca tanzim edilir. (Ek Cümle: RG-23/10/2009-27385)
laboratuvarlar, Kurumca belirlenen çerçeve dahilinde taşeron laboratuvarlardan hizmet alabilir. Ancak, II.
Kademeye ilişkin analiz raporları, ilgili akaryakıt türü için II. Kademede aranan deney yöntemlerinin tamamında
akredite olan laboratuvarlarca da tanzim edilebilir.
Teslim numuneleri
MADDE 11/A – (Ek madde: RG-25/04/2007-26503)
İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması, mühürlenmesi, verilmesi,
saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer usul ve esaslar Kurulca
düzenlenir.4
4

Bu madde 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca
1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
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Ölçüm ve Ayarlar
MADDE 12- Lisans sahipleri, petrolün temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb.
donanımın bakım, ayar ve muayenesini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer
mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza
etmekle yükümlüdür.
Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya altıncı madde hükümlerine aykırılık
nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, lisans sahipleri tespit edilen miktar çerçevesinde
talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. Kasıt unsurunun tespiti halinde ise Kanunun 19 uncu ve 20
nci madde hükümleri uygulanır.
Mecra ve Emniyet Şeridi
MADDE 13- İletim hatlarının her iki tarafında yüz metre mesafe ile boru hattı için gerekli tesisler,
rafineriler ve lisanslı depoları sınırlayan alanlara göre beşyüz metre mesafe içerisinde oluşan mecra ve emniyet
şeridi dahilinde herhangi bir risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî faaliyetler ve tehlikeli işler yapılamaz.
İletim tesisleri için mecra oluşturulur. Mecranın arz yüzeyinin asgari genişliği, boru hattının her iki
kenarında onbeşer metreden az olamaz.
Lisans sahibi, mecra dahilinde tesis emniyetini sağlayıcı önlemleri alır. Ayrıca;
a) Toprakta 30 cm den fazla derinliğe nüfuz eden makine ve cihazların kullanımı,
b) Hafriyat, sondaj ve bina,
c) Geçiş olarak işaretlenen yerler dışında dingil ağırlığı 10 tonu geçen taşıtların kullanımı,
lisans sahibinden izin almaksızın yapılamaz.
Rafineri ve lisanslı depolar ile tüm iletim tesisleri için emniyet şeridi oluşturulur. Emniyet şeridi
uygulaması, Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının onayı sonrası başlar.
Emniyet şeritleri;
a) İletim tesislerinde mecra yüzey sınırından başlamak üzere borunun iki tarafında en fazla 85’er metre,
b) İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisleri için dış
duvardan başlamak üzere en fazla 500’er metre,
olarak belirlenir; ancak, iletim tesisleri için her halükarda boru hattı merkezinden başlamak üzere 100
metreyi aşamaz.
İletim tesisleri emniyet şeridi içinde, boru hattı kesitinin merkezinden itibaren;
a) 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj,
b) 50 metre uzaklığa kadar;
I) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
II) Boru hattına zarar verebilecek nitelik ve nicelikte, ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
III) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
IV) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
V) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisi emniyet şeridi
içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;
a) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
b) Tesise zarar verebilecek nitelik ve nicelikte ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
c) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
d) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
e) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
Emniyet şeritleri, faaliyete başlama öncesinde tesis sahiplerince kamuoyuna duyurulur.
Mecra ve emniyet şeridi oluşturulmasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi
MADDE 14- Lisans sahipleri; tesislerin yapım ve işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime
sahip personel istihdam eder, personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir program
hazırlar ve uygular.
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Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel
tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında,
belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur.
Acil Durumda Müdahale
MADDE 15- Lisans sahipleri, acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve
malzemeleri hazır bulundurur ve tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili
makamlara bilgi verir. Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak lisans
sahiplerince müdahalede bulunulabilir.
Lisans sahipleri, etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili
yerel makamlar ile koordinasyon sağlar.
GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:R.G.-29/12/2007-26741)5
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt (İhrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer alan deney
yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında akreditasyon alan laboratuvarlar, 1/7/2008 tarihine kadar ilgili
akaryakıt türü için akredite laboratuar olarak addedilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
1/1/2015 tarihine kadar, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan elde edilmesi için Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
benzine, rafinerici ve dağıtıcılarca, ilgili teknik düzenlemede belirtilen maddeler katılabilir. Bu durumda gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ismi,
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olarak değiştirilir.
İşlem sonrası, analiz raporuna; katılan birim miktar ile “………… katılması sonrası akaryakıt teknik
düzenlemelere uygundur.” Şerhi eklenerek, beyan dağıtıcı lisansı sahiplerince imzalanır.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
Analiz raporu tanzimle yükümlü kişilerce işletilen laboratuvarlar için Kuruma başvurulması halinde,
1/7/2008 tarihini aşmamak üzere 11 inci madde hükümlerinden Kurumca muafiyet tanınabilir. Sadece talep
sahibi adına tanzim edilecek analiz raporlarında geçerli olan muafiyet başvurusunun yapılabilmesi için; ilgili
deney yöntemleri için akreditasyon talebinin, bir akreditasyon Kuruluşunca değerlendirilmekte olduğunun
belgelenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik, 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

5

Bu değişiklik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
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EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)
TÜRÜ
ÖZELLİK

ÖZELLİK KODU

Damıtık

Artık

I

II

I

II

Yoğunluk

10

+

+

+

+

Viskozite (Akmazlık)

11

+

+

+

+

Görünüş

12

+

+

Toplam Tortu *

13

+

+

Parlama Noktası

20

+

+

Bulutlanma Noktası

21

+

Akma Noktası

22

+

+

Karbon Kalıntısı

30

+

+

Su *

40

+

Kül

41

+

Kükürt

42

+

Aliminyum + Silisyum**

43

+

+

Vanadyum **

44

+

+

Kullanılmış Yağlanma Yağı

45

+

+

Setan İndisi

50

+

+

+

+

+
+

+

+

*: Görünüş testinden numune berrak ise ve görünür bir tortu veya su mevcut değilse aranmaz.
**: 01/07/2008 tarihine kadar aranmaz.
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Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
10/9/2004
25579
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
21/12/2004
25677
124/6/2005
25855
29/1/2007
26398
325/4/2007
26503
429/12/2007
26741
522/6/2008
26914
623/10/2009
27385
725/12/2009
27443
8-
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(09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan amaçlara uygun,
sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin toplanması, veri tabanına işlenmesi,
derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Bu Yönetmelik, petrol piyasası ile ilgili bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, derlenmesi,
raporlanması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/B maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanlar için oluşturulan belgeyi,
Petrol piyasası bilgi sistemi: Kurum tarafından oluşturulan ve bildirim yükümlülükleri kapsamında
yükümlüler tarafından doldurulacak formlara veri girişi imkanı sağlayan sistemi,
Sistem kullanım talimatı: Petrol piyasası bilgi sisteminin kullanımı, bu sistem aracılığı ile Kuruma beyan
edilen ilgili formların doldurulması, gönderilmesi ve ilgili diğer işlemlere ilişkin kurallar bütününü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Gizlilik
İlkeler
MADDE 5 – Bildirim yükümlülükleri ile bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Bildirim yükümlülükleri istisnai hâller dışında yönetmeliklerle düzenlenir (Ön araştırma, soruşturma ve
denetim faaliyetleri kapsamında istenecek bilgi ve belgelere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.).
b) Bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesinde, kimlerin yükümlü olacağı ile yükümlülüğün doğuşu,
kapsamı, yerine getirilme şekli, zamanı ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.
c) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, bilginin edinme maliyeti ile bilgiden sağlanması
beklenilen fayda dikkate alınır.
d) Bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanması sürecinde sırasıyla; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik,
sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
e) (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹ Kamuya ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmî amaçlı
yazışmalar dışında, veri tabanına işlenen her türlü bilgi gizli olup, sadece hizmet gerekleri için genelleştirilmek
kaydıyla, hizmete özel olarak kullanılabilir.
f) (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas alınır.
1

Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Şubat 2010 (Rev. 10)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM 2/f
PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Gizlilik
MADDE 6 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle öğrendikleri petrol piyasasına ilişkin sırlarla,
malî ve piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuya ve/veya
ilgililere sunulacak raporlar ve resmi amaçlı yazışmalar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça, lisans
sahipleri için lisansın geçerli olduğu sürece, diğer kişiler için beş yıl süreyle gizli tutmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülükleri
Bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Bildirimler, gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya lisans sahibini
temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile aksi belirtilmedikçe ilgili formlar kullanılarak,
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır.
Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının ihdas,
iptal ve değişiklik işlemleri Kurul Kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.
Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler
“Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı” ile yapılır. Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı; dönemsel olarak yapılan
bildirimlerde yasal bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde, oluşuma bağlı bildirimlerde ise
bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içerisinde yapılır. “Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi” bu süre kısıtlarına
tabi değildir.
Bildirim genel esasları
MADDE 8 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Dönemsel bildirimler
MADDE 9 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Bildirim yükümlüleri tarafından yapılacak dönemsel bildirimlerden;
a) Yıllık bildirimler; yılda bir kez aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
1) Pazarlama projeksiyonu bildirimi; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince, izleyen takvim yılına ilişkin olarak her
yıl Kasım ayının son gününe kadar yapılır.
2) Katılma payı bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı, taşıma, bayilik, madeni yağ ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince, katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere, bir önceki
takvim yılına ilişkin olarak her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır.
3) Stok ve gelir bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Mayıs
ayı son gününe kadar yapılır.
4) Yurt içi kaynak bilgileri bildirimi; rafinerici, dağıtıcı, depolama ve madeni yağ lisansı sahiplerince, bir
önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Ocak ayının son gününe kadar yapılır.
b) Üç aylık bildirimler; 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek
(Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek
dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri ile lisanslarında madenî yağ faaliyeti yer alan
rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
c) Aylık bildirimler; aylık dönemlere ilişkin olarak izleyen ayların sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:
1) Aylık rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince yapılır.
2) Aylık dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
3) Aylık ürün hareketleri bildirimi; rafineri, dağıtıcı, ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
4) Aylık üretici bildirimi; yurt içi ham petrol üreticilerince yapılır.
5) Aylık sanayici bildirimi; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya
rafinerilere teslim eden ya da ihraç eden sanayicilerce yapılır.
6) Dağıtıcılar arası akaryakıt satışı gerçekleşme bildirimi; Dağıtıcılar Arası Akaryakıt İzin Talebi Bildirimi
yapan dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
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7) Aylık biodizel bildirimi; işleme (biodizel üretim) lisansı sahiplerince yapılır.
8) Aylık illere göre satış bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayilere, serbest kullanıcılara ve diğer yerlere
yaptıkları satışların illere göre dağılımı yer alır.
9) Aylık depolama bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
10) Aylık stok bildirimi; rafineri, dağıtıcı ve stok tutma yükümlülüğü olan serbest kullanıcı lisansı
sahiplerince yapılır.
11) İthalat-ihracat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalat veya ihracatı yapıldıktan sonra ilgili dönemde
gerçekleşen tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içerecek şekilde rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı
sahiplerince yapılır.
12) İthalat ek bildirimi; rafineri, dağıtıcı, ihrakiye teslim lisansı sahiplerince yapılır.
13) Aylık antrepo bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt antrepo
işleticileri tarafından yapılır.
14) Serbest kullanıcıya teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
15) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi;
dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
16) Bayiye teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
17) Yeniden satış amaçlı teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
18) Serbest kullanıcıya teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
19) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı
sahipleri tarafından yapılır.
20) Bayiye teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
21) Yeniden satış amaçlı teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 10 – (Değişik: RG-26/12/2009-27444)¹
Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda sayılan
bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
a) Faaliyete başlama bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyete herhangi bir nedenle on günü aşan bir aradan sonra yeniden başlanması hâlinde, olayı
izleyen 15 gün içinde yapılır.
b) Faaliyeti bırakma bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyetin bırakılması halinde, olayı izleyen 15 gün içinde yapılır.
c) Tip sözleşme bildirimi; lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örnekleri hazırlamaları
veya bunlarda değişiklik yapmaları halinde, bunların yürürlüğe konulmasından önce yapılır.
d) Önemli olay bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve
taşıma lisansı (denizyolu) sahiplerince, kamunun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini ve/veya lisans
kapsamındaki faaliyeti veya faaliyetin yürütüldüğü tesisi önemli ölçüde tehlikeye sokan, tehdit eden veya
olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmaları halinde, aynı gün içerisinde yapılır.
e) İthalat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalatı yapacak olmaları hâlinde rafinerici, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince ithalat gerçekleşmeden önce yapılır.
f) Tarife değişikliği bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin değişmesi hâlinde, rafinerici,
dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü kılınan diğer kişilerce, tarife
değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır.
g) İşaretleme ve katkılama bildirimi; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt vasfı kazanmış
maddelere, ilk kez marker ve katkı maddeleri ilave edilmeden önce yapılır.
h) Dâhilde işleme kapsamında akaryakıt ve madeni yağ ithalat bildirimi; dahilde işleme belgesi kapsamında
elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticilerince, akaryakıt ve/veya
madeni yağ temin etmeden önce yapılır.
ı) Akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimi; değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce;
1) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen rafinerici lisansı sahiplerince, lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler,
2) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen dağıtıcı lisansı sahiplerince, iller ve varsa Kurumca tescilli
tesisler,
3) Fiyat listesi değişikliklerinde, işleme (biodizel) lisansı sahiplerince lisansa konu tesis ve varsa Kurumca
tescilli ilave tesisler
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için yapılır.
i) Akaryakıt dağıtım fiyatı değişikliği bildirimi; serbest kullanıcılara ve bayilere yapılacak akaryakıt satışları
için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce, satış yapılmak istenilen iller ve varsa Kurumca
tescilli tesisler için yapılır.
j) Akaryakıt bayi fiyatı değişikliği bildirimi; bayilik sözleşmelerinde tavsiye edilen veya tavan fiyat yöntemi
uygulayan dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya
başlamadan önce, bayisi bulunan iller için yapılır.
k) Dağıtıcılar arası akaryakıt izin talebi bildirimi; akaryakıtı temin ve teslim eden dağıtıcı lisansı sahipleri
arasında anlaşma sağlandıktan sonra, akaryakıtı teslim eden dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
l) Depo tahsis bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
m) Rafineri depo bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
n) Antrepo tahsis bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt antrepo
işleticileri tarafından yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin İşlemesi, Derlemesi ve Açıklanması
Bilgilerin işlenmesi
MADDE 11 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Bilgilerin derlenmesi
MADDE 12 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Bilgilerin açıklanması
MADDE 13 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
BEŞİNCİ BÖLÜM
Saklama
Bilgilerin saklanması
MADDE 14 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Kayıt ve bildirimlerin saklanması
MADDE 15 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: RG-26/12/2009-27444)¹
Yürürlük
MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
9/12/2005
26018
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
112/5/2009
27226
226/12/2009
27444
3-
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/d
PETROL PİYASASI KANUNU’NUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2010 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

(05/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları
öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17
nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları,
1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki
tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.

İLGİLİ KANUN
MADDESİ
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (a) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (b) Bendi
19 uncu Maddenin Üçüncü
Fıkrası
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KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN
PARA CEZALARI
(YTL)

2009 YILINDA
UYGULANACAK
PARA CEZALARI
(TL)

2010 YILINDA
UYGULANACAK
PARA CEZALARI
(TL)

600.000,-

672.000,-

686.784,-

250.000,-

280.000,-

286.160,-

1.120-56.000,-

1.144-57.232,-

1.000-50.000,-

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/d
PETROL PİYASASI KANUNU’NUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2010 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ’in Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
5/12/2009
27423
Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
1-
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BÖLÜM- 4/a
YAKITBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 3)
MADDE 1 – Piyasaya arz edilen yakıtbiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli
Eylül 2005 tarihli "TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) – Gerekler ve Deney
Yöntemleri" Standardına uygun olması zorunludur.
MADDE 2 – Piyasaya arz edilecek yakıtbiodizel kırmızı boya ile işaretlenir.
MADDE 3 – Yakıtbiodizel, otobiodizel olarak piyasaya arz edilemez ve taşıt araçlarında kullanılamaz.
GEÇİCİ MADDE 1 – "TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) – Gerekler ve
Deney Yöntemleri" Standardının, "Genel özellikler ve deney yöntemleri" başlıklı "Çizelge 1" de yer alan en çok
iyot değeri, yakıtbiodizel için, 1/1/2007 tarihine kadar 140 olarak uygulanır.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BÖLÜM- 4/b
YAKIT NAFTA’YA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 9)
MADDE 1 – Piyasaya arz edilen Yakıt Nafta’nın, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli
Ekim 2006 tarihli “TS 13207 Yakıt Nafta” Standardına uygun olması zorunludur.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BENZİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

( 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 14)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Benzin: Taşıtların hareketi için, içten yanmalı tip kıvılcım ateşlemeli motorların çalıştırılmasına yönelik ve
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 veya 2710 11 59 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan
tüm uçucu petrolleri,
ifade eder.
MADDE 2 – (1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Nisan 2005 tarihli (T1 Aralık 2005+AC Ocak 2007+T2 Nisan
2007 dahil) “TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve Deney Yöntemleri” standardına
uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek benzin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin
Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2015 tarihine kadar, Araştırma Oktan Sayısı 95,0 ila 97,99 arasında olan
benzinin içerisine dağıtıcılarca; en az 8 en fazla 20 mg/kg potasyum veya en az 10 mg/kg, en fazla 50 mg/kg
arasında mangan katılabilir. Bu tür benzinler “Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” ismiyle piyasaya arz edilir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BÖLÜM- 4/ç
MOTORİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 15)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde motorin türlerinden;
a) Motorin: “Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak
Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)” ile “Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli
Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin
Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (88/77/AT)” ve değişikliklerinde sayılan
hareketli taşıtlarda kullanılan, 2710 19 41 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan orta damıtık ürünü,
b) Kırsal motorin (Yol dışı hareketli makineler ile tarım ve orman traktörlerinde kullanıma yönelik motorin):
“Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık
Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)” ve “Tarım
veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık
Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)” ve değişikliklerinde sayılan
motorlarda kullanıma yönelik, 2710 19 41 ile 2710 19 45 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan petrol
esaslı akaryakıtı,
ifade eder.
MADDE 2 – (1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli “TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel
(Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun olması zorunludur. Beher kilogramında
bulunabilecek en çok kükürt değeri; motorin için 10, kırsal motorin için 1000 miligramı aşamaz.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek motorin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BÖLÜM- 4/d
GAZYAĞI’NA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 16)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen,
a) Orta damıtık ürün: motorin, kırsal motorin ve denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine
nomenklatür kodu 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 veya 2710 19 49 kapsamında olan petrol esaslı akaryakıtı
veya ASTM D86 yöntemine göre kayıplar dahil 250°C’de hacmen %65 den azı ve 350°C’de hacmen %85 den
fazlası damıtılan, denizcilik yakıtları haricindeki petrol esaslı akaryakıtı,
b) Gazyağı: orta damıtık ürünlerden, kombine nomenklatür kodu 2710 19 25 olan petrol esaslı akaryakıtı,
c) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan petrol ve
madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan gazyağı’nın, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS 3355 Gazyağı – Isıtma ve Aydınlatma
Amacıyla Kullanılan” standardına uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek gazyağının resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gazyağının Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Şubat 2010 (Rev. 10)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEKNİK DÜZENLEMELER

BÖLÜM- 4/e
FUEL OİL TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 17)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Fuel oil: Denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine nomenklatür kodu 2710 19 51 ila 2710 19 69
olan petrol esaslı akaryakıtı veya damıtma sınırlarının motorin türlerinden farklı olması nedeniyle, akaryakıt
amaçlı kullanılan fuel oil türlerinden sayılan ve ASTM D86 yöntemine göre 250 °C’de hacmen %65’ten azı
(kayıplar dahil) damıtılan petrol esaslı akaryakıtı,
b) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan petrol ve
madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan Fuel Oil türlerinin, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS 2177 Fuel oil” standardına uygun olması
zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek fuel oil türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fuel oil
Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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TEKNİK DÜZENLEMELER
DENİZCİLİK YAKITLARINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(İhrakiye Seri No: 2)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Denizcilik yakıtları: TS ISO 8217 sayılı standartta tanımlanan yakıtlar da dahil olmak üzere, gemilerde
kullanıma yönelik olan veya kullanılmakta olan petrol esaslı akaryakıt türlerini,
b) I. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMX ve DMA için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
c) II. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMB ve DMC için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
ç) Piyasaya arz: Denizcilik yakıtlarının kara suları ve iç sular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti
toprakları içinde gemilerde kullanmak üzere bedelli ya da bedelsiz olarak temin edilmesini veya üçüncü şahıslar
adına bulundurulmasını, (Gemilerin yük depolarında ihraç amacıyla temin edilen veya bulundurulan denizcilik
yakıtları hariç.)
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya arz edilen veya dolaşımda bulunan denizcilik yakıtının, Türk Standardları
Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS ISO 8217 Petrol Ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) Denizcilik Yakıtları - Özellikler” Standardına uygun olması zorunludur. Ancak, II. Grup deniz motorin olarak
piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i aşamaz.1
(2) Piyasaya arz edilebilecek denizcilik yakıtlarının resmi isimleri ile ihrakiye addedilecek akaryakıtlar Türk
Gümrük Tarife Cetvelindeki, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak, Kurul kararı ile
belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Denizcilik yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1

Bu cümle, Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’in
(İhrakiye Seri No:3) 1 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve bu değişiklik 31/12/2011 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
“Ancak,
a) I. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %0,1’i,
b) II. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i ,
aşamaz.”
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OTOBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(İhrakiye Seri No: 18)
MADDE 1 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan otobiodizelin, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2009 tarihli “TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları - Yağ
Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL) - Dizel Motorlar İçin - Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardına
uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek otobiodizelin resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 2 – (l) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği (Akaryakıt Seri No: 2)” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Kurul Kararı
Karar No:388/41

Karar Tarihi: 25/11/2004

Dağıtıcıların, piyasada faaliyette bulunanların ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki
petrolün depolanması ve taşınması için alacakları depolama ve taşıma lisansı kapsamında, ilgili mevzuatta
belirtilen erişim ve diğer hükümlere uymak koşuluyla kendi ürünlerinin başkasının mülkiyetindeki ürünlerle
birlikte depolanması ve taşınması faaliyetini yapabileceğinin bildirilmesine,
karar verilmiştir.
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(21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından
Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
Karar No:473/8

Karar Tarihi: 8/4/2005

Denetim Dairesi Başkanlığının 28/03/2005 tarihli ve DDB.14.301.05/114 sayılı Başkanlık Makamına
Müzekkeresi çerçevesinde; Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel
Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esasların kabul edilerek yayımlanmasına karar
verilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 — Bu Usul ve Esaslar; petrol piyasasında yapılacak denetimlerle ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımını düzenlemek için çıkarılmıştır.
Dayanak
Madde 2 — Bu Usul ve Esaslar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Usul ve Esaslarda geçen;
Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Yönetmelik: 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil
türleri ile biodizeli,
İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilavesi sonucu,
hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine
sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
Protokol: Petrol piyasasında yapılacak denetimlerin yürütülmesine ilişkin olarak Kurum ile kamu kurum ve
kuruluşları arasında imzalanan belgeyi,
Sözleşme: Petrol piyasasında yapılacak denetimlere ilişkin olarak, Kurum tarafından yapılan ihaleyi
kazanan özel denetim kuruluşu ile Kurum arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesini,
Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme
ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
Yetkili Kuruluş: Kurumun, hizmet alımı yoluyla petrol piyasasında denetim yapmakla yetkilendirdiği kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar
Yetkilendirme
Madde 4 — Petrol piyasasında denetim yapmakla yetkilendirilecek kamu kurum ve kuruluşları Protokol,
özel denetim kuruluşları ise Kurum tarafından yapılacak ihale ile belirlenir. İhale ulusal veya bölgesel bazda
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yapılabilir. Kurum aynı anda birden fazla kamu kurum ve kuruluşuyla Protokol yapabileceği gibi, kamu kurum
ve kuruluşlarının yanı sıra özel denetim kuruluşlarından da hizmet alabilir.
Yetkili Kuruluşların yetki ve yükümlülükleri, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum ile Yetkili
Kuruluşlar arasında yapılacak Protokol veya Sözleşme ile belirlenir. Protokol ve Sözleşme, Kurul onayı ile
yürürlüğe girer.
Denetimlerin yürütülmesi
Madde 5 — Yetkili Kuruluş, denetimleri Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütür. Denetimler,
Kurum tarafından yapılacak programlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yetkili Kuruluşlar, denetim programına
ilişkin görüş ve önerilerini her zaman Kuruma iletebilir.
Kuruma yapılan ihbar ve şikayetler, yerinde tespit ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Yetkili
Kuruluşlara intikal ettirilebilir.
Yetkili Kuruluş kamu kurum ve kuruluşu olduğu taktirde, kendisine yapılan ihbar ve şikayetler ile suçüstü
hallerinde gerekli işlemleri yapar ve konu ile ilgili olarak ivedilikle Kurumu bilgilendirir.
Kurumca yürütülen denetim, ön araştırma ve soruşturmalar nedeniyle ihtiyaç duyulan her türlü inceleme,
tespit, numune alma, mühürleme ve mührün sökülmesi gibi işlemler talep edilmesi halinde Yetkili Kuruluşlarca
yapılır.
Denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve eğitimi; kamu kurum ve kuruluşları için protokol, özel
denetim kuruluşları için ise sözleşme ile belirlenir.
Yetkili Kuruluş personelinin yetki ve yükümlülükleri ile denetimlerde uyulacak ilkeler
Madde 6 — Yetkili Kuruluş personeli, denetim ilke ve kuralları ile denetime ilişkin ilgili mevzuata uygun
hareket etmekle yükümlüdür.
Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 10 uncu maddesinde
belirtilen ilkeler, Yetkili Kuruluş personeli için de geçerlidir.
Denetimlerde kullanılacak araç ve gereçlerin temini
Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşları tarafından protokol kapsamında yürütülen denetimler esnasında
ihtiyaç duyulan ve denetimin gereği olan araç, gereç ve teçhizat ile bunların bakım, onarım ve kalibrasyonu gibi
ihtiyaçlar, mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından karşılanır. Bunlardan demirbaş niteliğinde olanlar
zimmet karşılığı teslim edilir. Kişisel kusur sonucu meydana gelen kayıp ve arızalar ilgililerce karşılanır.
Özel denetim kuruluşları tarafından yürütülen denetimler esnasında ihtiyaç duyulan araç, gereç ve teçhizat
ile bunların bakım, onarım ve kalibrasyonu gibi ihtiyaçlarına ilişkin hususlar sözleşmede yer alır.
Mali hükümler
Madde 8 — Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinde ortaya çıkan ve
denetimin gereği olan giderler, bu kurum ve kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır. Bu konuda Kurum
bütçesinden söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek
aktarılabilir.
Özel denetim kuruluşlarınca yürütülecek denetimlere ilişkin giderler ve bunların karşılanmasına ilişkin
hükümler sözleşmede yer alır.
Yetkili Kuruluş personelinin kendisini tanıtma zorunluluğu
Madde 9 — Yetkili Kuruluş personeli, göreve başlamadan önce kimlik belgesi ve görevlendirme yazısıyla
kendisini denetlenen gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisine tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme
yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi yer alır.
Yazışma usulü
Madde 10 — Denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, denetimin gerektirdiği
durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile doğrudan yazışma yapabilir. Özel denetim kuruluşları ise gerekli
yazışmaları Kurum aracılığıyla yapar.
Düzenlenecek belge ve formlar
Madde 11 — Denetimler sırasında, Yönetmelik ekinde yer alan belge ve standart formların kullanılması
esastır. Ancak yapılan denetimin gerektirdiği durumlarda bunlara ilaveten başka belge ve tutanaklar da
düzenlenebilir.
Yetkili Kuruluşlarca yürütülen denetimlere Kurum personelinin iştiraki
Madde 12 — Gerekli görülen hallerde Kurum personeli, Yetkili Kuruluşlarca yürütülen denetimlerin her
aşamasına iştirak edebilir. Bu durumda söz konusu denetim, Kurum personelinin koordinasyonunda yürütülür.
Denetimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
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Madde 13 — Yetkili Kuruluş tarafından yürütülen denetimlerin değerlendirilmesi ve denetimlerin verimli
ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Denetim İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu
oluşturulur. Söz konusu komisyon periyodik olarak yılda en az dört kere değerlendirme toplantısı yapar.
Komisyonun teşekkülü ve çalışma esasları ilgili protokol veya sözleşme ile belirlenir.
Denetim sonuçlarının Kuruma gönderilmesi
Madde 14 — Yetkili Kuruluş tarafından yapılan denetimlere ilişkin olarak düzenlenen rapor, tutanak veya
belgeler, bir yazı ekinde bunların düzenlenme tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Kuruma gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 15 — Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.
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Kurul Kararı
Karar No:579/113

Karar Tarihi: 17/11/2005

Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınmasına;
b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin
aranmasına,
c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin
aranmasına,
d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir
kilometrelik mesafenin bulunmasına,
e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı
olarak değerlendirilmesine,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 630/26

Karar Tarihi: 5/1/2006

-Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı kapsamına dahil edilmesine ve biyodizel üreticilerine işleme lisansı
verilmesine,
-Biyodizel’in ilgili ve diğer mevzuat dahilinde teknik düzenlemelere uygun olarak üretilmesine,
-Halen faaliyette olan Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı alabilmesi için Kurum tarafından istenecek olan
bilgi ve belgeler ile birlikte 28/02/2006 tarihine kadar Kurumumuza lisans başvurusu yapmalarına,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 630/68

Karar Tarihi: 5/1/2006

İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının kendi aralarında
ve LPG istasyonlarının da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulmasına,
karar verilmiştir.
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Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları
Hakkında Kurul Kararı
Karar No:753/120

Karar Tarihi: 11/5/2006

Ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” nın kabul edilerek, 07/09/2004
tarih ve 364/31 sayılı, 10/11/2005 tarih ve 578/72 sayılı, 08/04/2005 tarih ve 473/6 sayılı ile 03/03/2006 tarih ve
673/156 sayılı Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
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Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları
Bölüm-1 BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ

Tesis Bilgi Dosyası (1)
Yakıt Kullanımı Dosyası
Yatırım Değerlendirme Dosyası (2)
Tarife Dosyası (3)
Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası
Pazarlama Projeksiyonu Önerisi
Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti
İkametgâh Senedi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruh. Sureti (4)
Oda Sicil Kayıt Sureti (5)
Vergi Kimlik Belgesi
(Mülga başlık:30/7/2008 t. ve 1701/5-b s.
Kurul Kararı; RG: 6/8/2008-26959) (6)
Yetki Belgesi
Ana Sözleşme
Bayilik Sözleşmesi (7)
Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (8)
Tanker Sayacı Mua. Cüzdanı Sureti (9)
(Değişik başlık: 21/1/2010 t. ve 2403/5 s.
Kurul Kararı) Adli Sicil Kaydı veya Adli
Sicil Beyan Formu (10) (11) (12)
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(Mülga satır:30/7/2008 t. ve 1701/5-b s. Kurul Kararı; RG: 6/8/200826959)
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DİPNOTLAR:
(1) Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinden varsa tesisine uygun bilgi dosyası aranır.
(2) Yeni tesis yatırımları için aranır.
(3) İletim ve bu hatlar ile bağlantılı depolama tesisleri için yapılan lisans başvurularında; (Değişik içerik:
11/9/2008 t. ve 1757/4-1 s. Kurul Kararı; RG: 18/10/2008-27028) Tarifeye ilişkin olarak kullanılan; ilke ve
varsayımlar ile tarifeye ilişkin metodolojinin ve fiyat listesi örneğinin yer aldığı dosya.
(4) Lisansa köy pompası işlenmesi talebi halinde, başvuruya köy pompasına ait “işyeri açma ve çalışma
ruhsatı sureti” de eklenir. (Sadece istasyonlu bayiler için) (Ek cümle: 25/5/2007 t. ve 1206/20 s. Kurul Kararı;
RG: 31/5/2007-26538) Tesis kurulması için lisans alma zorunluluğu bulunan lisans başvurularında aranmaz.
(Ek cümle: 24/7/2007 t. ve 1266/5 s. Kurul Kararı) Yat Limanlarında bulunan istasyonlu bayilik lisansları için
Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetim ve denetiminde olduğunu tevsik eden belgenin ibrazı kaydıyla aranmaz.
(5)
Kamu tüzel kişilerinin (kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri hariç) yapacakları başvurularda
aranmaz.
(6) (Mülga ibare: 30/7/2008 t. 1701/5-b s. Kurul Kararı; RG: 6/8/2008-26959)
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(7) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği istasyonların bayilik lisansı başvurularında aranmaz.
(8) (Mülga ibare: 9/7/2009 t. 2168/20 s. Kurul Kararı; RG: 16/7/2009-27290)
(9) Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapmak üzere tanker işlenmesi talebi halinde, başvuruya
eklenir. (Sadece istasyonlu bayiler için)
(10) (Ek ibare: 18/4/2007 t. ve 1169/7 s. Kurul Kararı; RG: 10/5/2007-26518) Tüzel kişi başvurularında,
“Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı”nda yer alan kişiler için aranır.
(11) (Ek ibare: 6/9/2007 t. ve 1304/12 s. Kurul Kararı) Kooperatiflerin taşıma ve bayilik başvurularında,
“Yönetim Kurulu Üyelerinden istenir.”
(12) (Ek ibare: 17/1/2008 t. ve 1464/19 s. Kurul Kararı; RG: 25/1/2008-26767) Şirketlerin yaptıkları
taşıma ve bayilik lisans başvurularında şirket ortağı kooperatif dernek, vakıf ve meslek kuruluşlarında sadece
“Yönetim Kurulu üyelerinden istenir.”
Not: Piyasada faaliyette bulunanların ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki petrolün
(Mülga ibare: 30/7/2008 t. ve 1701/5-b s. Kurul Kararı; RG: 6/8/2008-26959) (…) depolanması için ayrıca
lisans başvurusunda bulunulması gerekir.
* (Ek ibare: 18/4/2007 t. ve 1169/7 s. Kurul Kararı; RG: 10/5/2007-26518)
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Bölüm-2 BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ
DOKÜMANIN ADI

TESİS BİLGİ
DOSYASI

Yakıt Kullanımı
Dosyası

Yatırım Değerlendirme
Dosyası
Tarife Dosyası

İÇERİĞİ
RAFİNERİCİ;
Tesisi ile ilgili olarak;
¾ Adı, yeri ve yıllık kapasite,
¾ Ünitelerinin adı ve kapasite,
¾ Ünitelerde kullanılacak standart,
• İşlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktar,
• Tesisler için ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli yerleşim plan,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
İLETİM;
Tesisi ile ilgili olarak;
• Adı, güzergahı ve yıllık kapasite,
• Uygun ölçekli harita üzerinde boru hattı ve diğer ünite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
¾ İletilecek petrolün alt ve üst kalite değerleri ile asgari miktar,
¾ Kullanılacak boru çapları ve standart,
¾ Boru hattı uzunluk,
¾ Tesisinin azami ve ortalama çalışma basınç ile akış miktar,
¾ İstasyonların konum ve kapasite,
¾ Erişim ve çıkış noktası,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
DEPOLAMA;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve toplam kapasite,
• Ünitelerin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Depolanacak petrolün, türü, asgari teslimat miktar ve özellik,
• Teslim alma ve teslim etme kapasite,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
İŞLEME;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve kapasite,
• Ünitelerinin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Yapılacak faaliyetler ile bunların yıllık hammadde kullanım ve üretim kapasite,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
MADENİ YAĞ;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve kapasite,
• Ünitelerinin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Yıllık hammadde kullanım miktar,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
TAŞIMA;
Gemi veya araç ile ilgili olarak;
• Gemilerde onaylı sicil kaydı,
• Demiryolu(Mülga ibare: 30/07/2008 t. ve 1701/5-b s. Kurul Kararı; RG: 6/8/2008-26959) araçlarının, özellikleri ve
kapasitesi, mülkiyet belgeleri veya araçla ilgili sözleşme,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
Serbest kullanıma konu;
• Akaryakıtın türü ve kullanım amacının,
• Bir önceki takvim yılında gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık kullanım miktarının,
• Depo sayısı, kapasitesi ve dolum imkanlarının,
yer aldığı dosya.
Teknik ve mali değerlendirmelerin yer aldığı dosya.
(Değişik içerik: 11/9/2008 t. ve 1757/4-1 s. Kurul Kararı; RG: 18/10/2008 -27028) Tarifeye ilişkin olarak kullanılan; ilke ve
varsayımlar ile tarifeye ilişkin metodolojinin ve fiyat listesi örneğinin yer aldığı dosya.
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Mecra ve Emniyet
Şeridi Dosyası

Pazarlama
Projeksiyonu Önerisi

Ortaklar ve Hisse
Dağılımı Beyanı

T.C. Nüfus Cüzdanı
Sureti
İkametgah Senedi
İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Sureti
Oda Sicil Kayıt Sureti
Vergi Kimlik Belgesi
(Mülga başlık:
30/07/2008 t. ve 1701/5b s. Kurul Kararı; RG:
6/8/2008-26959)
Yetki Belgesi

Ana Sözleşme
Bayilik Sözleşmesi
Asgari Mesafe Tespit
Tutanağı
Tanker Sayacı
Muayene Cüzdanı
Sureti
(Ek başlık: 18/4/2007 t.
ve 1169/7 s. Kurul
Kararı; RG: 10/5/200726518) Adli Sicil Kaydı

BÖLÜM- 5/e

• Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin bilginin,
• Uygun ölçekli harita üzerine işlenmiş;
¾ Mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgeleri, nehir ve mecralarla kesişmelerin,
¾ Mevcut havaalanları, demiryolları ve karayolları (patikalar hariç), yerüstü ünitelerinin konumları ve isimlerinin,
• Alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerinin,
yer aldığı dosya.
ÖNERİLER
• Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık olarak;
¾ Dönem başı stok miktarının,
¾ Temin projeksiyonunun,
¾ Satış ve ihraç projeksiyonunun,
¾ Dönem sonu stok projeksiyonunun,
• Akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının,
• Bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği istasyon sayısı, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayi
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
BEYANLAR
Ortaklardan:
• Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğeri numara ve
ikametgah adresinin,
• Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah adresinin,
• Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
BELGELER
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, noter veya muhtarca onaylı (T.C Kimlik Numarası ekli).
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, muhtarca onaylı.
İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğine göre duruma uygun olarak alınan ruhsatın noterden tasdikli sureti
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan, başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan
oda sicil kayıt belgesi.
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasının
onaylı sureti.
(Mülga satır: 30/07/2008 t. ve 1701/5-b s. Kurul Kararı; RG: 6/8/2008-26959)

• Şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların
¾ Adı, soyadı ve unvanının,
¾ Tatbik imzasının
¾ Yetkinin sınırlarının
yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
Gerçek kişilerde, kişinin;
¾ Adı ve soyadının,
¾ Kimlik bilgilerinin,
¾ İkametgah adresinin,
¾ Tatbik imzasının,
yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin Ticaret Sicil Memurluğunca veya noter tarafından tasdiklenmiş
bir nüshası.
Dağıtıcı lisansı sahibi ile akdedilen bayilik sözleşmesinin onaylı sureti.
Şehir içlerinde Belediye (veya Büyükşehir Belediye) Başkanlıklarınca, Şehir dışlarında Valiliklerce, aynı yol üzerinde önceki ve
sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı,
imzalı, resmi mühürlü belge aslı
3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen karnenin noter onaylı sureti

(Ek satır: 18/4/2007 t. ve 1169/7 s. Kurul Kararı; RG: 10/5/2007-26518) Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve
mühürlü belge
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 753/120 Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
17/8/2006
866/184
118/4/2007
1169/7
10/5/2007
26518
225/5/2007
1206/20
31/5/2007
26538
324/7/2007
1266/5
46/9/2007
1304/12
517/1/2008
1464/19
25/1/2008
26767
630/7/2008
1701/5-b
6/8/2008
26959
711/9/2008
1757/4-1
18/10/2008
27028
89/7/2009
2168/20
16/7/2009
27290
921/1/2010
2403/5
10-
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(30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune
Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı
Karar No: 836

Karar Tarihi: 20/7/2006

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli toplantısında, “Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren
İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin”
aşağıdaki Kararı alınmıştır.
MADDE 1- (1) Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinden;
a) Rafinerici, dağıtıcı, depolama, işleme (biyodizel), madeni yağ, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,
tesislerinde bulunan her bir depo, tank v. b. için en az 4 adet numune kabı,
b) Dağıtıcı lisansı sahipleri, herhangi bir bedel almaksızın bayilik teşkilatını oluşturan bayilerine ait
tesislerdeki her bir tank, depo, pompa v.b. için en az 4 adet numune kabını bayilerin tesislerinde,
bulundurur.
MADDE 2- (1) Numune kapları, Kurum adına denetim yapmakla görevli personel tarafından numune
almak üzere talep edildiğinde kullanıma sunulur. Kullanılan kapların yerine en geç 15 gün içerisinde yenileri
ikame edilir.
MADDE 3- (1) Numune kapları, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa,
TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olmalıdır.
MADDE 4- (Değişik: 29/11/2007 t. ve 1394 s. Kurul Kararı; RG: 5/12/2007-26721)
(1) Bu Karar, 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli ve 836 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/7/2006
26244
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli ve 836 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
29/11/2007
1394
05/12/2007
26721
1-
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Kurul Kararı
Karar No: 1088/1

Karar Tarihi: 7/2/2007

Dağıtım şirketlerinin elektronik sistemlerle, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
kapsamındaki müstesnalıklardan yararlanan kişiler de dahil olmak üzere, kullanıcılara bayileri aracılığı ile
akaryakıt satabilmelerine,
karar verilmiştir.
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(9/4/2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kurul Kararı
Karar No: 1153

Karar Tarihi: 4/4/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli toplantısında, Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri
ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, ulusal markerin akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere
teslimi ve ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talebini düzenlemek için çıkarılmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Kanun
: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Başkan
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
d) Akaryakıt : Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile biodizeli,
e) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta
ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,
f) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
g) Teslim yeri: Yetkili kuruluş tarafından ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişiye teslim edileceği yer
olup, ulusal markere ilişkin bütün yükümlülüğün ilgili lisans sahibi tüzel kişiye geçtiği yeri,
ğ) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) Yetkili Kuruluş: Kurumun, ulusal markerin temin edilmesi, stoklanması, ilgili lisans sahibi tüzel kişilere
teslim edilmesi, ulusal markerin sahada kontrolünün yapılması için ulusal marker kontrol cihazlarının üretilmesi
ve Kuruma teslim edilmesi, kontrol cihazlarının yedek parça, bakım onarım, servis, muayene, kalibrasyon, ayar
v.b. hizmetlerinin sağlanması, gerekli eğitim hizmetlerinin verilmesi ve test ve benzeri işlerinin yapılması ile
ilgili marker uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarını,
ı) Yönetmelik: 12/04/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal
Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği,
i) Kaçak petrol:
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü
ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
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5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
j) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları,
ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu
olan her türlü düzenlemeyi,
(Ek bent : 6/3/2008 t. ve 1518/20-b s. Kurul Kararı; RG: 14/3/2008-26816) k) Bağımsız Gözetim
Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile
numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon
Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene
kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markerin Talep Edilmesi, Teslim Edilmesi ve Eklenmesi
Ulusal Markerin Talep Edilmesi
MADDE 4- (Değişik: 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283)
(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, ilgili mevzuat hükümleri gereği her yıl, yıllık bildirimler kapsamında
Kuruma bildirdiği pazarlama projeksiyonu bildirimini esas alarak aylık dönemler halinde ulusal marker talebinde
bulunur.
(2) Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talep edilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.
Ulusal marker eklemekle yükümlü ilgili lisans sahipleri;
a) Kuruma verilen pazarlama projeksiyonlarıyla uyumlu olmak üzere yurt içinde pazarlayacakları
akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458
sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel
Müdürlüğü tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan ulusal markeri Ek-1’e
uygun olarak tanzim edecekleri “Ulusal Marker Talep Formu” ile Kuruma ve yetkili kuruluşa ilgili dönemden en
geç 15 gün önce bildirir.
b) Tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıt için ulusal marker talebinde
bulunmadan önce söz konusu akaryakıtın içerdiği ulusal marker oranını yetkili kuruluşa tespit ettirir. “Ulusal
Marker Talep Formu”nu Kurumca belirlenen şart ve seviyede ulusal marker içerecek şekilde ekleme yapmak
için gereken ulusal marker miktarına göre düzenler.
c) Kuruma sunulan pazarlama projeksiyonuna uygun olması kaydıyla aynı dönem için en fazla iki defa
ulusal marker talebinde bulunabilir. İkinci talep, ulusal markerin tesliminin istendiği tarihten en geç 3 iş günü
öncesinde yapılır. Önceki dönemlerden kalan kullanılmayan ulusal marker miktarının talep edilecek ulusal
marker miktarından düşülmesi suretiyle hazırlanan “Ulusal Marker Talep Formu”na ikinci talep tarihine kadar
olan kullanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan belgeleri ekler ve Kuruma bildirir. Yetkili
kuruluşa da Ulusal Marker Talep Formu’nun bir suretini gönderir.
(3) Yurt içinde pazarlayacağı akaryakıta eklemek üzere ulusal marker talebinde bulunacak olan ilgili lisans
sahibi tüzel kişiler, Kurum tarafından belirlenen tutarda Ek-3’e uygun olarak düzenlenecek teminat mektubunu
Kuruma ibraz eder. Teminat mektubunu Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibi tüzel kişilerin ulusal marker
talepleri karşılanmaz. İlgili lisans sahibi tüzel kişilerce Kuruma ibraz edilecek teminat tutarının belirlenmesinde;
“Ulusal Marker Talep Formu”nda yer alan akaryakıt miktarına karşılık gelen ulusal marker bedeli esas alınır.
Ancak, teminat tutarının ilgili lisans sahibinin önceki dönemlerde teslim aldığı ulusal markerden kullanıldığı
belgelendirilemeyen miktar ve talep edilen ulusal marker miktarı toplamına ilişkin bedeli karşılaması esastır.
Teminat tutarı 5 inci maddede belirtilen ulusal marker bedeli üzerinden hesaplanır. Teminat tutarı, 50.000.000
(ellimilyon) Türk Lirası’nı aşamaz.
(4) Kurum ilgili lisans sahibi tüzel kişilerden teminat tutarının arttırılmasını isteyebilir.
(5) İlgili lisans sahibi tüzel kişinin teslim aldığı ulusal markerin kullanıldığının veya iade edildiğinin
belgelendirilmesi ve ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından talep edilmesi halinde teminat mektubu Kurum
tarafından iade edilir.
Ulusal Markerin Teslim Edilmesi
MADDE 5- (Değişik fıkra : 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283) (1) Yetkili
kuruluş tarafından; Kurum koordinasyonunda “Ulusal Marker Talep Formu”nda yer alan akaryakıt/ akaryakıta
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harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük
Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından
tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan ulusal marker, pazarlama projeksiyonu
bildiriminde yer alan miktar ile kontrol edilir ve Ek-2’de bulunan “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi”
düzenlenerek “Ulusal Marker Talep Formu”nda belirtilen tarihte ve ulusal marker teslim yerinde ilgili lisans
sahibine Kurum adına teslim edilir.
(Ek fıkra : 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283) (2) İlgili lisans sahibince 4 ncü
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ulusal marker talep edilmesi halinde, Ulusal Marker Talep
Formu ve ikinci talep tarihine kadar olan kullanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan belgeler,
teminat tutarı da göz önünde bulundurularak, Kurumca kontrol edilir. Kurumca uygun görülmesi halinde talep
edilen ulusal marker, yetkili kuruluş tarafından Ek-2’de bulunan “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” düzenlenerek
yetkili kuruluşun koordinasyonuyla belirlenen ve “Ulusal Marker Talep Formu”nda yer alan tarihte, ulusal
marker teslim yerinde ilgili lisans sahibine Kurum adına teslim edilir.
(3) Ulusal Marker, ilgili lisans sahibinin yetkili elemanı ve/veya görevlendireceği Gözetim Firması
elemanının nezaretinde, hacim ve ağırlık değeri üzerinden hesaplanarak sertifika ile birlikte teslim edilir ve
teslimata ilişkin düzenlenen tutanak yetkili kuruluş ve ilgili lisans sahibi tarafından imzalanır.
(4) “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ve tutanak yetkili kuruluş tarafından bir nüshası ilgili lisans sahibine,
bir nüshası da Kuruma teslim edilmek üzere üçer nüsha olarak tanzim edilir.
(Değişik fıkra : 6/3/2008 t. ve 1518/20-b s. Kurul Kararı; RG: 14/3/2008-26816) (5) Mücbir sebep
sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek
tutanak ile tespit edilmiş olması kaydıyla, tesislerinde kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ekleme
işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu oluşan ve geri kazanımı mümkün olmayan ulusal marker
kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde;
ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal
marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her
türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması
kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin
tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal
marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden
yeniden ulusal marker verilmez.
(Ek fıkra : 6/12/2007 t. ve 1402 s. Kurul Kararı; RG: 13/12/2007-26729) (6) İlgili lisans sahibi yukarıda
belirtilen ulusal marker bedelini, Kurum tarafından yapılacak bildirimi takip eden 7 iş günü içerisinde Kurum
hesabına yatırır. Ulusal marker bedelini 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırmayan veya yatırdığına dair
belgeyi Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibi tüzel kişinin teminat mektubunun ulusal marker bedeli kadarı
nakde çevrilir. Nakde çevrilen teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini karşılamaması halinde, ilgili
lisans sahibi tüzel kişi tarafından ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum hesabına yatırılması için 3
iş günü süre verilir. Bedelin ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(7) Yetkili kuruluşça teslim edilen ulusal markerin güvenlik ve usulüne uygun kullanımından teslim alan
ilgili lisans sahibi tüzel kişi sorumludur. Ulusal markeri teslim alan ilgili lisans sahibi tüzel kişi bir başka lisans
sahibine veya bir başkasına veremez, hiçbir şekilde kullandıramaz ve ilgili lisans sahibi tüzel kişiler veya üçüncü
kişiler arasında ulusal marker ticareti yapılamaz.
Ulusal marker eklenmesi
MADDE 6- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan
akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir.
(Ek fıkra: 6/3/2008 t. ve 1518/20-b s. Kurul Kararı; RG: 14/3/2008-26816) (2) Ulusal marker ekleme
işlemleri, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bağımsız gözetim firması nezaretinde yapılır. Bağımsız
gözetim firması nezaret ettiği ulusal marker ekleme işlemlerine ilişkin rapor düzenler.
(Değişik fıkra : 25/12/2008 t. ve 1909 s. Kurul Kararı; RG: 31/12/2008-27097) (3) Ulusal Marker Talep
Formu”nda belirtilen ulusal markerin ait olduğu dönemde kullanılmayan marker miktarı bir sonraki dönemde
talep edilecek ulusal marker miktarından düşülür ve Kurum ve yetkili kuruluşa bildirmek kaydıyla, kalan ulusal
marker ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir sonraki dönemde kullanılır. Teslim alınan ulusal markerin
ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde veya son işaretleme tarihinden itibaren üç ay
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içinde kullanılmamış olması durumunda Kurum ve yetkili kuruluş derhal bilgilendirilir ve kullanılmayan ulusal
marker yetkili kuruluşa derhal teslim edilir.
(Değişik fıkra : 25/12/2008 ta.ve 1909 s. Kurul Kararı; RG: 31/12/2008-27097) (4) Akaryakıt/akaryakıta
harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük
Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından
tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarına karşılık kullanılması gereken ulusal markerin, ait olduğu döneme ait
“Ulusal Marker Talep Formu” ve “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ile birlikte, işaretlenen akaryakıt/akaryakıta
harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük
Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından
tasfiyesi yapılan akaryakıta ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya satış belgesi veya satış belgelerine ait
yetkililerce imzalı ve kaşeli satış detaylarını gösterir rapor, ulusal markerin eklendiğine dair beyan ile ulusal
marker ekleme işlemine ilişkin bağımsız gözetim firması raporu, ilgili lisans sahibi tarafından ait olduğu dönemi
takip eden ayın en geç beş işgünü içinde Kuruma teslim edilir.
(Ek fıkra: 25/12/2008 t. ve 1909 s. Kurul Kararı; RG: 31/12/2008-27097) (5) Teslim alınan ulusal
marker, talep formunda belirtilen tesis dışında Kurumun izni olmadan kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Düzenlenecek belge ve formlar
MADDE 7- (1) Ulusal markerin talebi ve teslim edilmesi sırasında, ekte yer alan standart formların
kullanılması esastır. Ancak, Kurum tarafından gerek görülmesi halinde bunlara ilaveten başka belge ve
tutanaklar da düzenlenebilir.
Mali hükümler
MADDE 8- (1) Yetkili kuruluşça gerçekleştirilecek ulusal marker uygulaması faaliyetleri ile ilgili ortaya
çıkan ve ulusal marker uygulama faaliyetlerinin gereği olan giderler, yetkili kuruluşun kendi bütçesinden
karşılanır. Bu konuda Kurum bütçesinden yetkili kuruluşun bütçesine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek
aktarılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (Ek madde: 6/3/2008 t. ve 1518/20-b s. Kurul Kararı; RG:14/3/2008-26816)
Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte
olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış
gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 9- (1) 19/04/2006 tarihli ve 726/9 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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EK-11
ULUSAL MARKER TALEP FORMU

1. İlgili Lisans sahibinin Bilgileri
Lisans Numarası
Adı
Adres
Telefon ve Faks
2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıtın
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
3. İthalatın yapılacağı 1
Antrepo İşletmecisinin Lisans
Numarası
Gümrük İdaresinin Adı2
Antrepo Adı 2
4. Ulusal Marker Eklenecek Biodizelin
Üretici İşleme Lisansı Numarası
Üretim Tesisi Adresi
5. Ulusal Marker Eklenecek Harmanlanan Ürünün
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
6. Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmiş Kaçak Petrol Kapsamındaki Akaryakıt / 4458 Sayılı Gümrük
Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarafından Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Ekleme Yapılacak Tesis Adı ve
Lisans Numarası
Ulusal Markerin Tesliminin İstendiği Tarih:

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem :

İMZA
…./…/…..
Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi
……………………………
Not: 1. Sadece ithalat durumunda doldurulacaktır.
2. İthalatın yapılacağı Gümrük Müdürlüğünün veya antreponun adı tam olarak yazılacaktır.
3. Ulusal Marker Talep Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

1

(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı; RG: 25/1/2008-26767)
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EK-22
ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ
1. Ulusal Markeri Teslim Alan
Lisans Sahibinin Adı
Lisans Numarası
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Alınan Ulusal Marker
Miktarı
2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıt/Biodizel/Harmanlanacak Ürün/ Tasfiye Edilmiş Kaçak Petrol
Kapsamındaki Akaryakıt/4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve Tasfiye İşleri
Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Rafineri/Antrepo/Biodizel
Üretim Tesisi / Depolama Tesisi
Adı ve adresi
3. Ulusal Markeri Teslim Eden
Yetkili Kuruluş
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Edilen Ulusal Marker Miktarı
(kg)/(lt):

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem:

İMZA
ONAY
…./…/…..
Markeri Teslim Eden
………………………….. Adına

Markeri Teslim Alan
………………………….. Adına

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Not: 3 Nüsha Düzenlenecektir

2

(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı; RG: 25/1/2008-26767)
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EK-33
Örnek Teminat Mektubu
TEMİNAT MEKTUBU
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Ziyabey Caddesi, No:19 Balgat / ANKARA
Yurt
içinde
pazarlayacağı
akaryakıta
eklemek
üzere
ulusal
markeri
teslim
alan
………………………………………………’nin (Şirket), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum)
vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan …………………………… (rakam ve yazı ile) TL’nı Bankamız
garanti ettiğinden, Şirketin, Petrol Piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hüküm ve şartları uyarınca, teslim aldığı
ulusal markeri çaldırması, kaybetmesi ve/veya ziyan etmesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin
iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk
yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.
…………….BANKASI A.Ş.
…………….ŞUBESİ
Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

3

(Ek: 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/4/2007
26488
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
6/12/2007
1402
13/12/2007
26729
117/1/2008
1465
25/1/2008
26767
26/3/2008
1518/20-b
14/3/2008
26816
325/12/2008
1909
31/12/2008
27097
429/6/2009
2153
9/7/2009
27283
5-
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Kurul Kararı
Karar No: 1206/17

Karar Tarihi: 25/2/2007

a) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen duruma uygun (K1, C2, L1, L2, E2 v.b.) yetki belgelerinde
yapılan yanlışlık ve değişiklikler için ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan resen tadillerin Kuruma
intikali halinde yapılacak tadillerden lisans tadil bedeli alınmamasına,
b) Mahalle, Cadde, Sokak ve benzeri değişiklikler nedeniyle yapılan güncellemelerden kaynaklanan lisans
tadilleri için Kurum tarafından lisans tadil bedeli alınmamasına,
karar verilmiştir.
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(6/7/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kurul Kararı
Karar No: 1240

Karar Tarihi: 27/6/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı
Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
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 petrol satışının önlenmesini teminen denetim sistemi kurması ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve
madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
d) Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
f) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli
markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve
ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan
yerleri
g) Kaçak Petrol:
1. Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2. Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan
petrolü ve petrol ürünlerini,
3. Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4. 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5. Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından
(her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dâhil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı
şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini
ğ) Ulusal marker: Akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde; sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin
miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk
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Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş
muayene kuruluşlarını,
ı) Kurumsal Kimlik: Bayinin tek elden satış sözleşmesi imzaladığı dağıtıcı şirkete ilişkin, söz konusu
şirketi diğerlerinden ayırt edici özelliği olan marka, ilan, reklam, yazı, logo, amblem, resim gibi görsel araçlar,
işaretler ile bu işaretlerin teşhirinin yapıldığı demirbaş, pano, ekipman ve diğer malzemeleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü
MADDE 4- (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite
kontrol izlemesini etkin biçimde yapar, bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik
yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:
a) (Değişik: 18/10/2007 t. ve 1348 s. Kurul Kararı; RG: 24/10/2007-26680) Akaryakıt dolum tesisinde
satışa açılan her yeni tanktan bağımsız gözetim firması nezaretinde teknik düzenlemelere uygun olarak biri şahit
diğeri kendinde kalmak üzere iki adet numune alır veya aldırır. Numuneleri mühürleyerek numunelerin üzerine;
lisans sahibinin adı, numunenin alındığı tank numarası, ürün cinsi, alındığı tarih ve numune seri numarasını
okunaklı şekilde kaydeder. Söz konusu tanktan bayilere yapılan her bir satış için taşıma aracının dolum ve
boşaltım ünitelerinin mühür numaraları ile şahit numunenin seri numarası işlenmiş tutanağı bayilere iletilmek
üzere teslim eder. Bayinin talep etmesi halinde bayiye teslim edilen akaryakıtın ulusal marker kontrolünü yapar
veya yaptırır. Bağımsız gözetim firması, şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla teknik düzenlemelere uygun olarak
saklar ve Kurum tarafından istenmesi halinde test ve analiz yapılmak üzere Kurumca belirlenen akredite
laboratuvara teslim eder. Şahit numune, alım tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir
adli ve/veya idari soruşturma başlatılmaması halinde imha edilebilir. Adli ve/veya idari soruşturma başlatılması
halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar bağımsız gözetim firması tarafından
saklanır.
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. Kayıt dışı ikmal ve satış
tespit edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirir.
c) Bayilerin, üç aylık dönemler itibarıyla akaryakıt stok ve alım satım mutabakat raporları oluşturmasını
sağlar.
ç) Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin
isimlendirilmesi hususlarının Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder.
d) (Değişik: 30/6/2008 t. ve 1660 s. Kurul Kararı; RG: 30/12/2007-26742)Tahsis edeceği kalite kontrol
araçları ve kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri denetler; tank,
pompa bakım ayarları ve kalibrasyonu, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek ürünlerin
bulunup bulunmadığı kontrollerini yapar.
e) (Değişik: 18/10/2007 t. ve 1348 s. Kurul Kararı; RG: 24/10/2007-26680) İhbar ve şikayet üzerine
alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste ikmal edilen her bir akaryakıt
türünden numune alır ve bu numunelerde 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’te öngörülen analizleri yaptırır.
f) Kendilerine iletilen ihbar ve şikâyetler üzerine ihbar ve şikâyetin geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün
içerisinde ihbar veya şikâyete konu hususların niteliğine uygun denetim yapar.
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 iki ay; dağıtıcı şirket birleşmeleri veya dağıtıcı
şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde akaryakıt istasyonundaki
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar.
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.
h) Yapılan kontrollerde aykırılıklar bulunması halinde düzenlenen belgeleri kontrol tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde Kuruma gönderir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- (Ek: 27/12/2007 t. ve 1442 s. Kurul Kararı; RG: 30/12/2007-26742)
Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte
olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış
gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar Bağımsız Gözetim Firması olarak addedilir.
Yürürlük
MADDE 5 - (Değişik: 30/6/2008 t. ve 1660 s. Kurul Kararı; RG: 4/7/2008-26926)
(1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Değişik ibare : 27/8/2009 t. ve 2221/5
Kurul Kararı; RG: 8/9/2009-27343) 31/12/2010 tarihinde, (d) bendi 01/07/2008 tarihinde, diğer hükümleri
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2007
26574

1234-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik
Yapan Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
18/10/2007
1348
24/10/2007
26680
27/12/2007
1442
30/12/2007
26742
30/6/2008
1660
4/7/2008
26926
27/8/2009
2221/5
8/9/2009
27343
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(1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde
Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
Karar No: 1355

Karar Tarihi: 25/10/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/10/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında Ulusal Marker
Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde Uyulması Gereken Hususlara İlişkin aşağıdaki Karar
alınmıştır.
MADDE 1- (1) Petrol piyasasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt satışlarında ilgili
lisans sahipleri, ekte verilen formlardan durumlarına uyan formu düzenler.
(2) Düzenlenen formun bir kopyası analiz raporu ile birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
düzenlenen ilk belgeye eklenir.
MADDE 2- (1) Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenmiş akaryakıtın taşıma araçları ile
yapılan ikmallerinde, dolum yerinde teslim eden ilgili lisans sahibi tarafından aracın dolum ve boşaltım üniteleri
mühürlenir ve mühür numaraları ilgili forma kaydedilir.
(2) Taşıma aracının dolum yerinde mühürlenmemesi veya boşaltım yerinden önce mühre müdahale edilmesi
halinde her türlü sorumluluk, aracın kayıtlı bulunduğu lisans sahibine aittir.
MADDE 3- (1) Kendilerine ulusal marker kontrol cihazları verilen lisans sahipleri, teslim edilen akaryakıtın
ulusal marker konsantrasyon kontrolünü, talep edilmesi halinde ulusal marker kontrol cihazının sabit bulunduğu
yerde bedelsiz olarak yapar.
MADDE 4- (1) 14/12/2006 tarihli ve 1017 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- (1) Bu Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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EK-1

AKARYAKIT TESLİM FORMU-1
Teslim Eden Rafinerici Lisansı Sahibinin
UNVANI:...........................................................................................................................................................................
LİSANS NUMARASI:......................................................................................................................................................
Teslim Alan Dağıtıcı Lisansı Sahibinin
UNVANI:..........................................................................................................................................................................
LİSANS NUMARASI:......................................................................................................................................................
İkmal Aracının
KAYITLI OLDUĞU LİSANS SAHİBİ UNVANI:..........................................................................................................
KAYITLI OLDUĞU LİSANS NUMARASI:...................................................................................................................
PLAKASI/SİCİL NUMARASI :.......................................................................................................................................
DOLUM TARİHİ:.............................................................................................................................................................
BEYAN EDİLEN BOŞALTIM TARİHİ:.........................................................................................................................
MÜHÜR NUMARASI:.....................................................................................................................................................
Akaryakıtın
TÜRÜ.................................................................................................................................................................................
MİKTARI(Ton/Mton):......................................................................................................................................................
TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:........................................................................................................................................
1. Yukarıda verilen bilgilere konu akaryakıt içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından özellikleri
belirlenen ULUSAL MARKER’in yeterli şart ve seviyede bulunduğunu;
Beyan ve taahhüt ediyorum.
Teslim Eden
……………………..Şirketi
İmza
Tarih

Kabul ediyorum.
Teslim Alan
……………………Şirketi
İmza
Tarih

2. Dolum işlemi yapılan taşıma aracının dolum ve boşaltım ünitelerinin mühürlendiğini kabul eder, teslim yerine
kadar mühürlere müdahale etmeyeceğimi taahhüt ederim.
Lisans sahibi adına taşıma aracı kullanıcısı
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Bu form; Rafinerici Lisansı Sahipleri tarafından, Dağıtıcı Lisansı Sahiplerine yapılan ulusal marker
uygulaması kapsamındaki akaryakıt teslimatlarında doldurulacak olup, iki nüsha olarak düzenlenecektir.
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EK-2

AKARYAKIT TESLİM FORMU-2
Akaryakıtı Teslim Eden Dağıtıcı Lisansı Sahibinin
UNVANI:……………………………………………………………………………………………………………….
LİSANS NUMARASI:………………………………………………………………………………………………….
Akaryakıtı Teslim Alan Dağıtıcı/Serbest Kullanıcı/Bayilik Lisansı Sahibinin
UNVANI/ADI SOYADI:..................................................................................................................................................
LİSANS NUMARASI:……………………………………………………………………….........................................
Dolum İşleminin Yapıldığı Tesisin
KAYITLI OLDUĞU LİSANS SAHİBİ UNVANI:.........................................................................................................
KAYITLI OLDUĞU LİSANS NUMARASI:..................................................................................................................
ADRESİ:............................................................................................................................................................................
İkmal Aracının
KAYITLI OLDUĞU LİSANS SAHİBİ UNVANI:..........................................................................................................
KAYITLI OLDUĞU LİSANS NUMARASI:...................................................................................................................
PLAKASI/SİCİL NUMARASI :.......................................................................................................................................
DOLUM TARİHİ:.............................................................................................................................................................
BEYAN EDİLEN BOŞALTIM TARİHİ:.........................................................................................................................
MÜHÜR NUMARASI:....................................................................................................................................................
Akaryakıtın
TÜRÜ:...............................................................................................................................................................................
MİKTARI(Ton/Mton):......................................................................................................................................................
ŞAHİT NUMUNE SERİ NUMARASI:............................................................................................................................
1. Yukarıda verilen bilgilere konu akaryakıt içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından özellikleri
belirlenen ULUSAL MARKER’in yeterli şart ve seviyede bulunduğunu,
Beyan ve taahhüt ediyorum.
Kabul ediyorum.
Teslim Eden
Teslim Alan
……………………..Şirketi
……………………
İmza
İmza
Tarih
Tarih
2. Dolum işlemi yapılan taşıma aracının dolum ve boşaltım ünitelerinin mühürlendiğini kabul eder, teslim yerine
kadar mühürlere müdahale etmeyeceğimi taahhüt ederim.
Lisans sahibi adına taşıma aracı kullanıcısı
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Bu form; Dağıtıcı Lisansı Sahipleri tarafından, Dağıtıcı/Serbest Kullanıcı/Bayilik Lisansı Sahiplerine yapılan
ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt teslimatlarında doldurulacak olup, iki nüsha olarak
düzenlenecektir.
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Kurul Kararı
Karar No: 1357/31

Karar Tarihi: 25/10/2007

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 22/10/2007 tarihli ve DDB.14.301.05/5953 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; bayilerden akaryakıt ikmali yapan serbest kullanıcılar hakkında soruşturma
açılmamasına,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 1401

Karar Tarihi: 6/12/2007

01/01/2008 tarihinden itibaren ulusal marker uygulaması kapsamında “ulusal markerle işaretlenen
akaryakıtın piyasaya sunulmasında, Marker K ölçüm cihazı ile ölçülecek ulusal marker konsantrasyon aralığının
% 97 - % 110 olarak kabul edilmesine, ancak % 110’un üzerinde ölçülen ölçümlerde TUBİTAK onayının
alınarak akaryakıtın piyasaya sunulmasına,
karar verilmiştir.1

1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2007 tarihli ve 1155 sayılı Kurul Kararı ile “ulusal marker
uygulaması kapsamında ulusal marker ile işaretlenen akaryakıtın piyasaya sunulmasında, Marker K ölçüm
cihazı ile ölçülecek ulusal marker konsantrasyon aralığı % 97-% 110” olarak kabul edilmiştir.
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(17/4/2008 tarihli ve 26850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No: 1567/13

Karar Tarihi: 10/4/2008

a) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğüne lisansının yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınması ile yükümlülüğün ifasına esas dönemlerin geçiş
döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları olarak belirlenmesine,
b) 60.000 ton satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları
akaryakıt ticareti ile ihracatın dikkate alınmamasına,
c) 03/02/2006 tarih ve 644/259 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 1659/11

Karar Tarihi: 30/6/2008

01/07/2008 ila 31/08/2008 tarihleri arasında bayilerden alınabilecek numunelere ilişkin olarak tanzim
edilecek muayene raporlarında; akaryakıt yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermesine rağmen;
a) Benzin türleri için; kükürt, aromatikler, benzen, 70°C’ta buharlaşma yüzdesi ve 100°C’ta buharlaşma
yüzdesi,
b) Motorin türleri için; yoğunluk, damıtma %95(V/V)’in elde edildiği sıcaklık ve sadece kırsal motorin için;
setan sayısı ve kükürt,
özelliklerinin biri veya birden fazlasının ilgili teknik düzenlemede yer alan değerleri karşılamadığının,
ancak mülga muafiyet değerleri dahilinde olduğunun tespiti, hallerinde, muayene raporuna konu benzin ve
motorin türlerinin teknik düzenlemelere uygun addedilmesi ve sorumluları hakkında idari para cezası veya idari
yaptırım uygulanmaması,
kararlaştırılmıştır.
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Kurul Kararı
Karar No: 1830/11

Karar Tarihi: 6/11/2008

30/06/2009 tarihine kadar bayilerden alınacak numunelere ilişkin olarak tanzim edilecek muayene
raporlarında; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içeren ve beher kilogramındaki kükürt miktarı 50 mg
aşmayan; benzin türleri ile Motorin için, sadece kükürt özelliğinin ilgili teknik düzenlemede yer alan değeri
karşılamadığının tespiti halinde, muayene raporuna konu benzin türleri ile Motorin’in teknik düzenlemelere
uygun addedilerek, sorumluları hakkında idari para cezası veya idari yaptırım uygulanmamasına,
karar verilmiştir.1

1

(8/7/2009 t. ve 2160/2 s. Kurul Kararı; RG: 16/7/2009–27290) 06/11/2008 tarih ve 1830/11 sayılı Kurul
Kararında 30/06/2009 olarak belirlenen muafiyet süresinin, 31/12/2009’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
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(6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No: 2073

Karar Tarihi: 22/4/2009

1- 19/06/2006 tarih ve 796 sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Karar’ın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının karar alındığı tarihte, diğer maddelerinin ise 01/07/2009 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,
2- Dağıtıcı lisansı sahiplerine, 01/07/2009 ve 31/12/2009 tarihleri arasında,
a) Satış talebinde bulunan şirketlerin bir defaya mahsus Kurum hesabına yatırılan izin bedeline ilişkin
dekontu Kuruma ibraz etmeleri,
b) “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satış Talebi Bildirimi”nde belirtilen beyana uymaları,
kaydıyla dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmesine,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No:2336/3

Karar Tarihi: 10/12/2009

Dağıtıcı lisansı sahiplerine, Kurumun ilgili mevzuatı ve 2073/1-3 sayılı Kurul Kararında yer alan hususlar
doğrultusunda, 01/01/2010 ve 31/12/2010 tarihleri arasında dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmesine
karar verilmiştir.
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(31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin
Ödemekle Yükümlü Oldukları 2010 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin
Kurul Kararı
Karar No:2371

Karar Tarihi: 24/12/2009

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24/12/2009 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2010 yılı için uygulanacak katılma
payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;
a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve
depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2010 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık
gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1
(bindebir),
b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2010 yılı katılma
payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2010 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde
hesaplanır.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

2010 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize),
Lisans Sureti Çıkartma, Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin
Kurul Kararı
Karar No: 2372

Karar Tarihi: 24/12/2009

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24/12/2009 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27 inci
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca 2010 yılında uygulanacak olan lisans alma,
lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin
olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi
uyarınca 2010 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma,
tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Lisans alma bedeli:
Rafinerici lisansı için
300.000.- (üçyüzbin) TL,
Dağıtıcı lisansı için
200.000.- (ikiyüzbin) TL,
Depolama lisansı için
10.000.- (onbin) TL,
İletim lisansı için
10.000.- (onbin) TL
İhrakiye teslimi lisansı için
10.000.- (onbin) TL,
İşleme lisansı
-Petrokimya için
10.000.- (onbin) TL,
-Biyodizel için
2.000.- (ikibin) TL,
Madeni yağ lisansı için
10.000.- (onbin) TL,
Serbest kullanıcı lisansı için
2.000.- (ikibin) TL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
0.- (sıfır) TL,
- Denizyolu için gemi başına
2.000.- (ikibin) TL,
Bayilik lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
b) Lisans sureti
1.000.- (bin) TL,
c) Lisans tadili:
Rafinerici lisansı için
Lisans alma bedelinin % 2’si
Dağıtıcı lisansı için
Lisans alma bedelinin % 2’si
Depolama lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
İletim lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
İşleme lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
Madeni yağ lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
Serbest kullanıcı lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
İhrakiye teslimi lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
- Denizyolu için
1.500.- (binbeşyüz) TL,
Bayilik lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) TL.
d) Süre uzatımı(vize)
Lisans alma bedelinin % 50’si
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni
13.000.- (onüçbin)TL,
f) Tarife onayı
0.- (sıfır) TL.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Kurul Kararı
Karar No: 2380

Karar Tarihi: 24/12/2009

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2009 tarihli toplantısında, “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye,
Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında;
a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol,
b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin, fuel oil ve
biodizel türleri ile yakıt nafta ve gazyağı,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,
ç) Madeni yağ,
d) Baz yağ,
e) Akaryakıta harmanlanan ürün,
yer alır.
Madde 2 – Petrol Piyasası Kanununun uygulanması açısından; aşağıda verilen maddelerden;
a) 2709.00.10.00.00 ve 2709.00.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “ham petrol”,
b) 2710.11.15.00.11, 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.49.00.11, 2710.19.25.00.11,
2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13, 2710.19.45.00.12, 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11,
2710.19.69.00.11, 3824.90.97.90.54 ve 3824.90.97.90.55 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“akaryakıt”,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlardan;
(1) 2710.11.31.00.00, 2710.11.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“havacılık yakıtları”,
(2) 2710.19.45.00.13, 2710.19.45.00.14, 2710.19.45.00.15, 2710.19.45.00.16, 2710.19.49.00.13,
2710.19.49.00.14, 2710.19.49.00.15, 2710.19.49.00.16, 2710.19.61.00.12, 2710.19.61.00.13, 2710.19.61.00.14,
2710.19.61.00.15, 2710.19.61.00.16, 2710.19.61.00.17, 2710.19.61.00.18, 2710.19.61.00.21, 2710.19.61.00.22,
2710.19.61.00.23, 2710.19.63.00.12, 2710.19.63.00.13, 2710.19.63.00.14, 2710.19.63.00.15, 2710.19.63.00.16,
2710.19.63.00.17, 2710.19.63.00.18, 2710.19.63.00.21, 2710.19.63.00.22, 2710.19.63.00.23, 2710.19.65.00.12,
2710.19.65.00.13, 2710.19.65.00.14, 2710.19.65.00.15, 2710.19.65.00.16, 2710.19.65.00.17, 2710.19.65.00.18,
2710.19.65.00.21, 2710.19.65.00.22, 2710.19.65.00.23, 2710.19.69.00.12, 2710.19.69.00.13, 2710.19.69.00.14,
2710.19.69.00.15, 2710.19.69.00.16, 2710.19.69.00.17, 2710.19.69.00.18, 2710.19.69.00.21, 2710.19.69.00.22
ve 2710.19.69.00.23 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “denizcilik yakıtları”,
ç) 2710.19.81.00.00, 2710.19.83.00.00, 2710.19.85.00.00, 2710.19.87.00.00, 2710.19.91.00.00,
2710.19.93.00.00, 2710.19.99.00.25, 3403.11.00.00.00, 3403.19.10.00.00, 3403.19.90.00,00, , ,
3403.91.00.00.00, ve 3403.99.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “madeni yağ”,
d) 2710.19.75.00.00, 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve
2710.19.99.00.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “baz yağ”,
e) Akaryakıtla harmanlanan ürünlerden;
(1) 3824.90.97.90.54 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu ürün, “motorin türlerine harmanlanan ürün”,
(2) 2207.20.00.10.13, 2207.20.00.10.14 ve 2909.19.90.00.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu ürünler,
“benzin türlerine harmanlanan ürün”,
olarak işleme alınır.
Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı ve istasyonlu
kategorili bayilik lisansı sahiplerince karıştırılmaksızın deniz araçlarında kullanılmak üzere teslim edilen benzin,
motorin ve fuel oil türleri de ihrakiye olarak addedilir.
Madde 3 - Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen ve 50 kilogramı (50 kilogram dahil)
geçmeyenler hariç olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıtların ithalat işlemleri;
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Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden
yapılır.
Madeni yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip
gümrük idarelerinden yapılır.
Madde 4 – Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda
ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu
bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları
ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Madde 5 – Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun olmak
ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.
Madde 6 – Yurt içinde akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.11.15.00.11 GTİP’li madde,“Yakıt nafta”,
b) 2710.11.45.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”,
c) 2710.11.45.00.12 GTİP’li madde,“Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”
ç) 2710.11.49.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 98 Oktan”,
d) 2710.19.25.00.11 GTİP’li madde,“Gazyağı”,
e) 2710.19.41.00.11 GTİP’li madde,“Motorin ”,
f) 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 GTİP’li maddeler “Kırsal Motorin”
g) 2710.19.61.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 3”,
ğ) 2710.19.63.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)”,
h) 2710.19.65.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 5”,
ı) 2710.19.69.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 6”,
i) 3824.90.97.90.54 GTİP’li madde,“Otobiodizel”,
j) 3824.90.97.90.55 GTİP’li madde,“Yakıtbiodizel”,
isimleriyle sunulabilir.
İhrakiye teslimi faaliyetleri kapsamında akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.19.45.00.13 ve 2710.19.49.00.13 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMX)”,
b) 2710.19.45.00.14 ve 2710.19.49.00.14 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMA)”,
c) 2710.19.45.00.15 ve 2710.19.49.00.15 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMB)”,
ç) 2710.19.45.00.16 ve 2710.19.49.00.16 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMC)”,
d) 2710.19.61.00.12, 2710.19.63.00.12, 2710.19.65.00.12 ve 2710.19.69.00.12 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMA-“30)”,
e) 2710.19.61.00.13, 2710.19.63.00.13, 2710.19.65.00.13 ve 2710.19.69.00.13 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMB-“30)”,
f) 2710.19.61.00.14, 2710.19.63.00.14, 2710.19.65.00.14 ve 2710.19.69.00.14 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMD-“80)”,
g) 2710.19.61.00.15, 2710.19.63.00.15, 2710.19.65.00.15 ve 2710.19.69.00.15 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RME-180)”,
ğ) 2710.19.61.00.16, 2710.19.63.00.16, 2710.19.65.00.16 ve 2710.19.69.00.16 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMF-180)”,
h) 2710.19.61.00.17, 2710.19.63.00.17, 2710.19.65.00.17 ve 2710.19.69.00.17 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMG-380)”,
ı) 2710.19.61.00.18, 2710.19.63.00.18, 2710.19.65.00.18 ve 2710.19.69.00.18 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMH-380)”,
i) 2710.19.61.00.21, 2710.19.63.00.21, 2710.19.65.00.21 ve 2710.19.69.00.21 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMK-380)”,
j) 2710.19.61.00.22, 2710.19.63.00.22, 2710.19.65.00.22 ve 2710.19.69.00.22 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMH-700)”,
k) 2710.19.61.00.23, 2710.19.63.00.23, 2710.19.65.00.23 ve 2710.19.69.00.23 GTİP’li Maddeler
“Denizcilik yakıtı (RMK-700)”,
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isimleriyle sunulabilir. Bu Kararın 2 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen akaryakıtlar, denizcilik yakıtı
olarak da bu maddenin birinci fıkrasında yer alan resmi isimleriyle piyasaya sunulur.
Madde 7 – Denizcilik yakıtları; Türk karasuları içinde veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına, motorin ve fuel
oil türlerinin karıştırılması suretiyle yeni ürün olarak veya doğrudan motorin ve fuel oil türleri olarak arz edilir.
Madeni yağlar, denizcilik amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan denizcilik yakıtları
haricindeki, denizcilik amaçlı olarak kullanılan akaryakıtlar karıştırılamaz.
Madde 8 – Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer
alan isimleriyle arz edilir.
Madeni yağlar, havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
Madde 9 – 6, 7, 8 inci maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak piyasaya
sunulamaz.
Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu
Karar’da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak,
karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, elde edilen ürünün özelliğine uygun
resmi isimler kullanılır.
Madde 10 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 25/12/2008 tarihli ve 1908 sayılı Kararı yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 11 – Bu Karar 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Kurul Kararı
Karar No: 2384/3

Karar Tarihi: 7/1/2010

“Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bildirim
yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının kabul edilerek Kurum
internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 2384/4

Karar Tarihi: 7/1/2010

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince “bildirim
yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin Sistem Kullanım Talimatının ihdasına, iptaline ve
değişikliğine ilişkin işlemleri” yapma yetkisinin Kurul tarafından Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına
devredilmesine karar verilmiştir.
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(12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Kanun No : 4760

Kabul Tarihi : 6/6/2002

(……)
Diğer İstisnalar
Madde 7 – Bu Kanuna ekli;
1. (I) sayılı listede yer alan malların;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat
Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar
adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu
faaliyetleri yapanlara teslimi,
c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî
afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine,
belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,
(……)
Vergiden müstesnadır.
Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493/1) 1
Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11,
2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır
kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan
kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart
yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.
Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu
maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.
(……)
Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason
olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim
vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen
sorumludur.
2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak
kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi
bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı
cezası uygulanır.
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu
işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete
uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili
memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra
memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen
sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına
sahiptirler.
4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi
veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca
1

4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" ibaresi "2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim
vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya
miktarı üzerinden re’sen özel tüketim vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre
hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
(……)
Geçici Madde 5 - (Ek: 9/7/2008-5784/10 md.)
31/12/2012 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11,
2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11
ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile
birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı
veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18,
2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak
üzere teslimi vergiden müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.
(……)
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Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No : 5307

Kabul Tarihi : 2/3/2005

(……)
Tanımlar
Madde 2- (1)1 Bu Kanunun uygulanmasında;
(……)
ö) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette
bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile
kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde
veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG
ikmali işlemini,
(……)
ü) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve
otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi,
(……)
İfade eder.
(……)
Üretim ve dağıtım
Madde 5 – (1)¹Rafineriler, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alacakları
rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi yaparlar. Ancak dağıtıcı lisansı sahipleri LPG dağıtım hakkına sahip
olur.
(……)
(3)¹ Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa
faaliyetlerinde bulunabilirler. Aynı şekilde LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa
göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilirler.
(……)
Otogaz Bayileri
Madde 7 (……)
(3)¹ Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının;
metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere,
doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere,
akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma
hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.
(……)
(5)¹ Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sosyal amaçlı tesisler
kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.
(……)

Geçici Madde 11

Fıkra numaraları 5307 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmış metninde mevcut olmayıp, ilgili fıkranın
sırasının belirlenmesi amacıyla eklenmişlerdir.
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(……)
(2)¹ Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal
amaçlı tesisler 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.
(……)
Geçici Madde 6- (1)¹ Elektrik Üretim Anonim Şirketi özelleştirilmesi tamamlanıncaya kadar;
a) Dahilde işleme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri elektrik üretiminde
kullanacakları, dahilde işleme belgelerinde hammadde olarak belirtilen akaryakıtları Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na bilgi vermek koşuluyla yurt dışından, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında
kendileri temin edebilirler.
(……)
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(31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No : 5607
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,
araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak
uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,
b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF
kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakçılık Fiilleri
Suçlar ve kabahatler
MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından
Türkiye’ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin,
Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı
olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi
çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Birinci ilâ dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu
oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı,
ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan
veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç
oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile
cezalandırılır.
(8) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin
izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî
para cezası verilir.
(9) Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen
eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin
iki katı idarî para cezası verilir.
(10) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin dört katı idarî para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para
cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına yirmibin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına
dörtyüz Türk Lirası olarak hesaplanır.
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(11) İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine
tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî
para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para cezası; dökme halinde
gelen eşya için ton başına beşbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına yüz Türk Lirası olarak
hesaplanır.
(12) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(13) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı idarî para cezası verilir. İhracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği
uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç eden kişiye, eşyanın
gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.
(14) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın
cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya
parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya
arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
(15) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya
aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç eden
kişiye, eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idarî para cezası verilir.
(16) İhracatın, aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere
bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak bu
Kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş
değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.
(17) Onaltıncı fıkra hariç, bu maddede tanımlanan kabahatler, ancak kasten işlenebilir.
(18) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi
cezalandırılır.1
Nitelikli haller
MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi
halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla
görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların
işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini
bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren
bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
Etkin pişmanlık
MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi;
resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine
haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde
cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye
verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
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(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık
göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar
parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı
verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.
Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya
MADDE 6 – (1) Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zatî ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup
beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu
halde kendi zatî eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır
ve eşya sahibine teslim edilir.
(2) Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak
bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terkedilmiş
sayılır.
(4) Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın
ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.
Deniz taşıtları
MADDE 7 – (1) Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek
sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma
belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre
cezalandırılır.
(2) Yabancı ülkelerden geldiği halde geçerli neden olmaksızın, belgelerinin gösterdiği rota dışında Türkiye
karasularında rastlanan gayrisafî ikiyüz tonilato hacminden aşağı taşıtların yüküne elkonulur. Yükü bulunmadığı
halde, yükü olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu kanıtlayamayan gemi kaptan
veya acentesine, tonilato başına yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Tekerrür
MADDE 8 – (1) Bu Kanundaki kabahatler dolayısıyla verilen idarî para cezasına ilişkin karar kesinleştikten
sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır.
(2) Tekerrür halinde, idarî para cezası yarı oranında artırılır.
(3) İdarî para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat
açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.
(4) (Mülga: 18/6/2009-5911/68 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usûl Hükümleri
Arama ve elkoyma
MADDE 9 – (1) Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan
şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama
ve elkoymalar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.
(2) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası,
yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit
edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.
(3) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek,
çıkmak veya geçmek yasaktır. Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar
tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır. Yapılan arama sonucunda
tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.
Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta elkoyma
MADDE 10 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi
Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
(2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya
da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde,
elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde
gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından
soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi
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halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar
karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.
(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında,
tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa
değeri anlaşılır.
Elkonulan eşyanın muhafazası
MADDE 11 – (1) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince
alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı
özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
(2) Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.
(3) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen deniz
taşıtları, teminatla teslim alınmaması halinde, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da
donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen liman işletme müdürlüğüne teslim edilir.
Masraflar, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece, taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez.
(4) Birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca elkonulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası,
depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince
karşılanır.
(5) Gümrük idaresinin bu madde gereğince ihtiyacı olan giderler, genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.
Yasak eşyanın geri gönderilmesi
MADDE 12 – (1) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek
gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade
ve sevk olunur.
(2) Kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık
maddelerin oluşturması halinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar gümrük
yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.2
Müsadere
MADDE 13 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek
kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki
koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:
a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel
olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.
b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı
bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.
c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya
çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.
(2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine
karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil
etmez.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 14 – (1) 3 üncü maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarında tanımlanan kabahatlerin konusunu
oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu Kanunun arama ve elkoyma ile
müsadereye ilişkin hükümleri, bu kabahatlerin işlenmesinde kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan eşya
ve taşıma araçları ile ilgili olarak da uygulanır.
Kaim değer
MADDE 15 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin
kamuya geçirilmesi yaptırımlarının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş
değeri anlaşılır.
Tasfiye
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla
müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Bu
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eşya, kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturmanın sonuçlanmaması halinde derhal
tasfiye edilir. Ancak eşyanın;
a) Zarara uğraması, değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde üç gün,
b) Muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde onbeş gün,
içinde, eşyadan numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda numune alınarak, mümkün olmaması
halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından
tasfiyesine karar verilir.
(2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının satış bedeli emanet hesabına alınır. Yargılama
sonucunda;
a) Tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının, müsadere edilmeyip, iadesine karar verilmesi,
b) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu teşkil eden eşyanın ilgilisine iadesine karar verilmesi,
hallerinde; satış bedeli, satış tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile birlikte hak
sahibine ödenir.
(3) Elkonulan eşyanın iadesine karar verilmesi halinde, bu kararların uygulanmasında yürürlükte olan
gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlem yapılır.
(4) Bu Kanunun uygulamasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre
yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetkili merciler
MADDE 17 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı, 14
üncü madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh
ceza mahkemesi yetkilidir. Bu kararlara karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre kanun yoluna başvurulabilir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla
bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
Davaya katılma
MADDE 18 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir
örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi açılan davaya katılan
olarak kabul edilir.
Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Mülkî amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri
önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür.
(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyon gerektiren kaçakçılık
olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevlerini yapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük
mülkî amirine de bilgi verirler.
(3) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili
bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.
(4) Kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç
oluşturmadıkça açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.
Tutanaklar
MADDE 20 – (1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların;
a) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının
yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını,
b) Olay ve kanıtlarını, suç veya kabahat konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı,
miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,
c) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,
kapsaması ve imza altına alınması gereklidir.
(2) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya
okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde
nedenleri tutanağa geçirilir.
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Kontrollü teslimat
MADDE 21 – (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 13/11/1996 tarihli ve 4208
sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.
Silâh kullanma yetkisi
MADDE 22 – (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük
bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye "dur" uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya
uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair
surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan
hedefe ateş edebilir. Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması
halinde, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumlarınca karşılanır.
(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindeki her nevi deniz
araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan
veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve
benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna
da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.
İkramiyeler
MADDE 23 – (1) Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara aşağıdaki esas ve
usûllere göre ikramiye ödenir.
a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci
maddesine aykırılık suçlarından yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine
muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen
değeri esas alınarak, sahipli yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi kamu davasının açılmasını, yüzde
yetmişbeşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde;
sahipsiz yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay
içinde,
b) Uyuşturucu madde yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin,
sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya
müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye ödemelerinde, çıkış kaçağı eşyanın
FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır. Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî
amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden
oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir. Kaçak eşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz
yakalanmışsa yüzde yirmibeşi mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın
müsaderesine ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama
olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü
olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Elkoyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat
ve fiilen katılan kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar hak kazanır.
(3) Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.
(4) Bu madde gereğince elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30000) gösterge rakamının,
kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının kesinleştiği
tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye
(120000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
(5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye
ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin esas ve usûller ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kriminal laboratuvar
MADDE 24 – (1) Kaçakçılık fiillerinin önlenme, izlenme ve araştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere
Gümrük Müsteşarlığınca kriminal laboratuvarlar kurulur. Bu laboratuvarların çalışma usûl ve esasları Gümrük
Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 – (1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer kanunlarda mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılan atıflar, bu
Kanuna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca davanın
ertelenmesine karar verilmesi halinde, deneme süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, elkonulan eşya derhal
tasfiye edilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük idaresi, kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci
fıkrası gereğince alıkonulan taşıt ve araçların muhafazası için 1/1/2012 tarihine kadar kaçak eşya depoları kurar
veya mevcut depolardan kiralamak veya satın almak yoluyla yararlanır. Kaçak eşya depoları için gerekli olan
giderleri karşılamak üzere Gümrük Müsteşarlığı bütçesine, yeterli ödenek konulur.3
(2) 11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki depo ve tesisler temin edilinceye kadar, kaçak şüphesiyle elkonulan
eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç, en yakın gümrük idaresine
veya gümrük idaresince izin verilen yerlere miktar, cins, marka, tip, model, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı
özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edilir.
(3) Eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve tertibatı gerektirmesi halinde,
eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde İçişleri Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenecek usûl ve esaslara göre mahallin en büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir yere
konulur.4
(4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesinin (g) bendi
uyarınca Gümrük Müsteşarlığınca harcanmasını teminen emanet hesabında bulunan tutar, 11 inci maddede
belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan
Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarak kaydedilir.
(5) 31/12/2011 tarihine kadar, bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
sayılan durumlar dışında kalan kaçakçılık fiillerine ilişkin adlî ve idarî para cezalarının tahsilini müteakip yüzde
ellisi; davaların izlenmesi, savunulması ve soruşturulması sırasında yapılan tahlil, ekspertiz işleri ile Gümrük
Müsteşarlığınca kurulacak kriminal laboratuvar cihaz ve sarf malzemesinin temini ve 11 inci maddede belirtilen
amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Gümrük
Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarak kaydedilir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mülga Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak zannı ile elkonulan veya Gümrük Kanununa göre
Devlete intikal ederek kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde muhafaza edilmekte olan
akaryakıtlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiyesi yapılmamış olanlar, bunları muhafaza
eden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere bedelsiz tahsis edilmiş sayılır. Bu şekilde tahsis edilen
akaryakıtlardan herhangi bir vergi ve resim alınmaz.
(2) Kaçak zannı ile elkonulan akaryakıtlardan yargılama sonucunda mahkemesince, sahibine iadesine karar
verilenlerin bedeli, Hazineden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3

18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “1/1/2009” ibaresi
“1/1/2012” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4
5/4/2007 tarihli ve 5622 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan İçişleri Bakanlığı, Gümrük
Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek"
ibaresi "İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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(31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal
Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
Kararname No : 2002/5038

Tarihi : 24/12/2002

Amaç
Madde 1- Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa göre sözleşmeye bağladıkları petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi
esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların alımlarına ait götürü bedel sözleşmeleri ile birim fiyat sözleşmelerinde
uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.
Dayanak
Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İdarelerin uyacakları hususlar
Madde 4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal alım ihalelerinde fiyat farkı
uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre
fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.
Tanımlar
Madde 5 - Mal alım işlerine ait hükümlerin uygulanmasında;
a)İdare:4734
sayılı
Kamu
İhale
Kanunu
kapsamındaki
kurum
ve
kuruluşları,
b) Mal: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde satın alınan her türlü ihtiyaç
maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
c) Sözleşme: Götürü bedel sözleşme veya birim fiyat sözleşmeyi,
d) Götürü bedel: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen mal alım işinin tamamı için isteklinin
teklif ettiği toplam bedeli,
e) Sözleşme birim fiyatı: Birim fiyat sözleşmelerde, ihale dokümanına uygun olarak yapılacak her bir iş
kalemi için sözleşmesinde tespit edilen bedeli,
f) Teklif birim fiyatlı işlerde mal kalemi: Birim fiyat sözleşmesi ile yapılacak mal alımlarında, teknik ve
özel şartları belirtilen ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen mal kalemlerine ait ödemeye esas birimleri,
g) Teslim tarihi: İdarece onaylanmış teslim programına uygun olarak malların idareye teslim edildiği tarihi,
h) (Değişik: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806) Petrol ürünleri:
Benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel-oil türlerini,
i) Ücret tarifesi: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen
malların, ilgili odalarca hazırlanan ve bu odaların bağlı bulundukları Birlik Başkanlar Kurulu’nca onandıktan
sonra yürürlüğe giren fiyat tarifelerini,
j) (Değişik: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806) Bayi satış
fiyatı: Petrol ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip
olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nca belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, ihalesi
yapılan petrol ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul ili Avrupa
yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin
tamamının ihalesi yapılan petrol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının
KDV hariç aritmetik ortalamasını,
k) (Mülga: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806)
l) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, teslim programına uygun olarak idareye teslim edilen mal
kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise, teslim programına uygun olarak toplam teslim yüzdelerine göre
teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,
ifade eder.
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Uygulama esasları
Madde 6 - Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik
yapılamaz.
b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller fiyat
farkı niteliğinde olup, sözleşme bedelini etkilemez.
c) (Mülga: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806)
d) Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı fiyat farkı ödemesinde bulunulmaz.
e) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak üzere yabancı para birimi
karşılığı Türk Lirası olarak ödenen işlerde bu Esaslar uygulanmaz.
f) Mahalli perakende azami satış fiyatı veya ücret tarifeleri düzenlenmeyen mallar için şartname ve
sözleşmelere fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konulamaz.
(Mülga: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806)
İdareler, idari şartname ve sözleşmelerde; sözleşme bedelinin belli bir oranına kadar fiyat farkı ödemesi
yapılabilmesine ilişkin sınırlamalara yer verebilirler.
g) Yüklenicinin taahhüdünü idari şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında yerine
getirmemesinden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle hiçbir surette fiyat farkı ödenmez.
h) Yüklenicilerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir
sebeplerle süre uzatım taleplerinin idarelerce uygun görülmesi ile idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı
verilmesi hallerinde, idari şartname ve sözleşmelerde aksine bir düzenleme yer almadıkça fiyat farkı ödenmez.
i) Avans ödenen mal alımlarında, avans tutarı ödeme tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır.
j) (Değişik: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806) Petrol ürünleri
fiyat farkı hesaplamasında, ihale tarihinde ihale konusu petrol ürünü için gerçekleşen sözleşme bedeli ile ihale
tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli bayi satış fiyatları; 507 sayılı Kanuna tabi esnaf ve
sanatkarlarca üretilen mallara ilişkin fiyat farkı hesaplanmasında ise ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma
sürecinde geçerli olan ücret tarifeleri esas alınır.
k) Fiyat farkı uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ödenecek veya kesilecek fiyat farkının
doğru olarak tespit edilebilmesi için idarelerce, teslim alınan mal kayıtları fiyat değişikliği dönemleri itibarıyla
tutulur.
Fiyat farkı hesabı
Madde 7 - (Değişik: 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806)
F: Fiyat farkı tutarını (YTL),
A1: İhale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
B: Sözleşme fiyatını,
A2: Mal teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
M: Bayi satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarını,
ifade eder.
Fiyat farkı (F):
F = (MxB)x[(A2/A1)-l]
formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamalarda virgülden sonraki beş basamak dikkate alınacaktır.
Hesaplama sonucunun eksi (-) çıkması halinde yükleniciden fiyat farkı kesintisi yapılacaktır.
Geçici Madde 1 - (Ek : 18/4/2005 t. ve 2005/8771 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 5/5/2005-25806)
Bu Esasların 5 inci maddesinin (j) bendi gereğince petrol ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa
büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketi 2005 yılı için 2004 yılında
gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna bildirilir ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanır. Daha sonraki yıllar için bu
belirleme EPDK tarafından yapılarak internet sayfalarında yayımlanır. Her yıl bu belirleme yapılıp EPDK'nın
internet sayfasında yayımlanana kadar daha önce açıklanan piyasa büyüklükleri esas alınır.
Yürürlük
Madde 8 - Bu Esaslar, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
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(28/1/2005 tarihli ve 25710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
Kararname No : 2005/8374

Tarihi : 13/1/2005

Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun teşekkülü
Madde 1 — 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesine istinaden
oluşturulan Ulusal Petrol Stoğu Komisyonu (Komisyon);
a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,
c) İçişleri Bakanlığı temsilcisi,
d) Dışişleri Bakanlığı temsilcisi,
e) Maliye Bakanlığı temsilcisi,
f) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
g)Petrol İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi,
h)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temsilcisinden,
oluşur.
Komisyonun başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Hazine
Müsteşarlığı temsilcisidir.
Komisyonun görevleri
Madde 2 —Komisyonun görevleri şunlardır:
a)Ulusal Petrol Stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, getirilebilecek
yükümlülükler konusunda kararların alınması,
b)Ulusal Petrol Stoğunun temin süresinin belirlenmesi,
c)Ulusal Petrol Stoğunun cinsi, miktarı ve stoklama yerinin belirlenmesi,
d)Ulusal Petrol Stoğuna dair petrol ve hizmet alımları, stok ve stoklamaya ilişkin diğer kararlar ile
tedbirlerin alınması,
e)Ulusal Petrol Stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılması ve Bakanlar Kuruluna sunulacak tekliflerin
hazırlanması,
f)Günün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek diğer görevler.
Komisyon sekretaryası
Madde 3 —Sekreterya faaliyetleri,Komisyonca yapılacak ilk toplantıda oy çokluğu ile belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde yürütülür.
Gündem
Madde 4 —Gündem,Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 5
gün önce üyelere dağıtılır.Komisyon, gerekli hallerde, gündemde bulunmayan acil ve önemli konuları oy
çokluğu ile toplantı gündemine alabilir.Gündem dışı konuların gündeme alınmasını Komisyon başkanı ve üyeler
teklif edebilir.
Toplantıda gündemdeki maddeler sırası ile görüşülür.Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde
oylamaya geçilir.
Komisyon toplantılarına gündem konusu ile ilgili uzman davet edilip görüş alınabilir.
Komisyon başkanının görevleri
Madde 5 — Komisyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Komisyonu gerektiğinde toplantıya çağırmak,
b) Başkan yardımcısı ile birlikte komisyon gündemini oluşturmak,
c)Komisyon toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
Komisyonun toplanması
Madde 6 —Komisyon 2 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Komisyon başkanı
tarafından gerekli görülen hallerde toplantıya çağrılır.Toplantı tarihi, Komisyon başkanı tarafından
belirlenir.Komisyon toplantıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılır.
Komisyon, ayrıca üyelerden en az ikisinin Komisyon sekreteryasına yapacağı yazılı müracaat üzerine
Komisyon başkanı tarafından toplantıya çağrılır.Komisyon, başkanı dahil olmak üzere en az 6 kişi ile toplanır.
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Karar yeter sayısı
Madde 7 —Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının,
Komisyon başkanının olmadığı durumlarda ise başkan yardımcısının oyu 2 oy kabul edilir.
Her üye oyunu açık olarak kullanır.Aykırı görüşte olanlar gerekçesini yazılı olarak belirtmek zorundadırlar.
Kararların yazılması ve imzalanması
Madde 8 —Toplantı sonucunda raportör tarafından tutulan tutanaklar toplantıya katılan üyeler ve raportör
tarafından imzalanır.Daha sonra Komisyon kararları, karar defterine işlenerek üyelere imzalatılır. Alınan karara
aykırı görüşte olan üyeler 3 gün içinde karşı görüşlerini verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır.
Komisyon kararlarında aşağıdaki hususların yer alması gerekir.
a) Toplantı tarih ve sayısı,
b) Toplantı gündemi,
c)Toplantıya katılanların adları ve soyadları,
d)Karar metinleri,
e)Toplantıya katılan üyelerin imzaları,
f)Varsa karşı oy gerekçeleri.
Yürürlük
Madde 9 —Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 —Bu Esasları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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(22/4/2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı
Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel
Tüketim Vergisine İlişkin Karar
Kararname No : 2005/8704

Tarihi : 4/4/2005

Madde 1 – (Değişik: 16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 20/6/2008-26912)
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde
2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19 G.T.İ.P.
numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş
2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan “yakıt biyoetanolü” karıştırılmış olması
halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen
vergi tutarı, 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan yakıt biyoetanolünü ihtiva
etmeyen 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19 G.T.İ.P.
numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının % 98’inden az olamaz.1
Madde 2 - Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
Madde 3 - Bu Karar, yayımını izleyen 8 inci günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

1

16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan
“2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P.” ibareleri, “2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12,
2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19 G.T.İ.P.” ibareleri olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir. Bu değişiklik 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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(4/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak
Sınır Kapılarına İlişkin Karar
Kararname No : 2006/10784

Tarihi : 26/6/2006

İstisna uygulanacak sınır kapıları
MADDE 1 – (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
istisnası; Ambarlı, Pendik,İpsala, Tekirdağ,Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 2 –(1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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(4/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar
Kararname No : 2006/10798

Tarihi : 26/6/2006

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı
MADDE 1 – (Değişik: 16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 20/6/2008-26912)
(1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11,
2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11
ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P numaralı malların, ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılmak üzere tesliminde
özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.1
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

1

16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan
“2710.19.61.00.00, 2710.19.63.00.00, 2710.19.65.00.00 ve 2710.19.69.00.00 G.T.İ.P numaralı malların”
ibaresi, “2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11,
2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P numaralı malların” ibareleri olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu değişiklik 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Şubat 2010 (Rev. 10)

1

İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI

BÖLÜM- 7/e

(8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı
Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel
Tüketim Vergisine İlişkin Karar
Kararname No : 2006/11202

Tarihi : 5/6/2006

Harmanlama amacıyla biodizel teslimi
MADDE 1 – (Değişik: 16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 20/6/2008-26912)
(1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı “oto biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel
üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden
elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve
2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra
indirilmiştir.1
Biodizelin harmanlanması
MADDE 2 – (Değişik: 16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı; RG: 20/6/2008-26912)
(1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18,
2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaraları ile yer alan mallar için belirlenen
ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P
numaralı “oto biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar
eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı “oto biodizel”i ihtiva
etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P
numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.2
Yetki
MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar; yayımını izleyen 10 uncu günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

1

16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan
“3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın” ibaresi, “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı “oto
biodizel” isimli malın” ibaresi olarak; “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve
2710.19.49.00.11” ibareleri “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve
2710.19.49.00.11” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu değişiklik 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
2
16/6/2008 t. ve 2008/13762 s. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan
“2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11” ibareleri “2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11” olarak; “3824.90.99.90.54 G.T.İ.P
numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde” ibaresi “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı “oto
biodizel”in karıştırılmış olması halinde” ibaresi olarak; “3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan
biodizeli ihtiva etmeyen” ibaresi “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı “oto biodizel”i ihtiva etmeyen” ibaresi
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu değişiklik 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
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(31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet
ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
Kararname No : 2009/15725

Tarihi : 29/12/2009

(……)
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;
a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları karşılarında
gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.1
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO
2710.11.11.00.00

Mal İsmi
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
(Yalnız nafta)

Vergi
Tutarı
(TL)

Birimi

0

Kilogram

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

2710.11.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95'ten az olanlar
(Kurşunsuz normal benzin)

1,8500

Litre

2710.11.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

2710.11.45.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

2710.11.45.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

1,8915

Litre

2710.11.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

Litre

2710.11.49.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2,0135

Litre

1,8800

Litre

2710.11.51.00.00

1

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
(Kurşunlu normal benzin)
(Kurşunlu süper benzin)

Bu bent 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
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2710.11.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
(Kurşunlu süper benzin)

1,8800

Litre

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
Motorin

1,3045

Litre

2710.19.41.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
Diğerleri

1,3045

Litre

%

2710.19.45.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
0,2'yi geçmeyenler)
Motorin

1,2345

Litre

%

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
0,2'yi geçmeyenler)
Kırsal Motorin

1,2345

Litre

%

2710.19.45.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
0,2'yi geçmeyenler)
Diğerleri

1,2345

Litre

2710.19.49.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Motorin

1,2345

Litre

2710.19.49.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.15

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Diğerleri

1,2345

Litre

(Fuel oiller)
2710.19.61.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)
Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

2710.19.61.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)
Diğerleri

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)
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2710.19.63.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi
geçmeyenler)
Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

2710.19.63.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi
geçmeyenler)
Diğerleri

0,4760

Kilogram

2710.19.65.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i
geçmeyenler )
Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

2710.19.65.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i
geçmeyenler )
Diğerleri

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.12

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.13

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.14

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.15

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.16

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.17

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.18

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.21

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
2710.19.69.00.22
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2710.19.69.00.23

2710.19.69.00.99
27.11

2711.11.00.00.00

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMK-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Diğerleri
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;
2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12
hariç)
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0,2240

Kilogram

0,2240

Kilogram

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Diğerleri

0,0230

Standart
M³
Standart
M³

2711.12

(Sıvılaştırılmış)
Propan

1,2100

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)
Bütan

1,2100

Kilogram

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
(Otogaz)
Diğerleri

1,2780
1,2100

Kilogram
Kilogram

2711.19.00.00.11

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde)
Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Diğerleri

0,0230

Standart
M³
Standart
M³

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)
Propan

1,2100

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)
Bütan

1,2100

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)
Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)
Kalsine edilmiş
(Petrol bitümeni)

0

Kilogram

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

0

Kilogram

3824.90.97.90.54

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus
olanlar hariç)
Oto Biodizel

0,9100

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,9100

Litre

2713.90
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(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO
2707.10

Mal İsmi
Benzol (Benzen)

2707.20

Toluol (Toluen)

2707.50.90.00.11

Solvent nafta
(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

Vergi
Tutarı (TL) Birimi
2,0135

Kilogram

2,0135
2,0135

Kilogram
Kilogram

White spirit

2,0135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler
(Çözücüler) (Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.19

Diğerleri
(Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri
(Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,0135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,0135

Kilogram

2902.30.00.00.00
2909.19.90.00.13

Toluen (Toluol)
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135
2,0135

Kilogram
Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,0560

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.81.00.00

2710.19.83.00.00

2710.19.85.00.00
2710.19.87.00.00
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(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden 1,0560
başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak
olanlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin 1,0560
yağlama yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Kilogram

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

5
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2710.19.93.00.00
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Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma 1,0560
yağları, aşınmayı önleyici yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

Kilogram

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.21

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle oil

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.22

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Light neutral

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.23

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Heavy neutral

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.24

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Bright stock

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
(Yalnız baz yağlar)

1,0560

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

Litre

3403.11.00.00.00

3403.19.10.00.00

3403.19.91.00.00

3403.19.99.00.00
3403.91.00.00.00

3403.99.10.00.00

3403.99.90.00.00
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(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post 0,3000
ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık 0,3000
itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya
bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
(Yağlama müstahzarları)
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan 0,3000
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

0,3000

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post 0,3000
ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan 0,3000
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

0,3000

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram
Kilogram

Kilogram

Kilogram

6

İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI

BÖLÜM- 7/f

3811.21.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içerenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 2,0135
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar
katkılar

Kilogram

3811.29.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içermeyenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 2,0135
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar
katkılar

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

3814.00.90

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik
çıkarmada kullanılan müstahzarlar
Diğerleri
0,0650

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma 0,0650
çözücüler ve incelticiler

Kilogram

(……)
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(17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada
iken ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun sonucunda
alınacak önlemlere ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması amacıyla bir Kurul teşkil edilmesine ve bunun görevlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, teknik düzenlemelerin hazırlanmasını, teknik düzenlemelere uygunluk ve ürün
güvenliğine ilişkin esasları, ürünlerin piyasaya arzında üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi
ve denetimine ilişkin usul ve esasları, yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarını, piyasa gözetimi ve denetimi
çerçevesinde alınacak önlemleri ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili ile bu Kurulun
görevleri ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,
d) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
e) Son Ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki ürünlerden piyasaya
en son arz edileni,
f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve
tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,
g) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir
ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,
h) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini
koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması
halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan
ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ççççilişkin özelliklerini
etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut
şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme
ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan
düzenlemeyi,
k) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı : Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa
Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde ismi yayımlanan
standardı,
l) Uyumlaştırılmış ulusal standart : Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk
Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
m) Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji, semboller, test etme ve
test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere,
kalite düzeyleri, performans, güvenlik veya boyutlar gibi özelliklerini ve ürünün özellikleri üzerinde etkisi
olması halinde üretim yöntem ve işlemlerini,
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n) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim
yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi
işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
o) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması
için yapılan faaliyeti,
p) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703
sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu
kurum veya kuruluşunu,
r) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene
edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
s) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi,
muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
t) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla
teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından
belirlenerek, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair
Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu
kuruluşunu,
u)Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm
uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,
v) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık
ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,
y) Kurul: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar
Teknik düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin esaslar
Madde 5- Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır.
Teknik düzenlemelerde uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıfta bulunulması halinde, ilgili uyumlaştırılmış
ulusal standartların hazırlanması veya hazırlattırılması, tadil veya revize edilmesi, re'sen veya yetkili kuruluşların
talebi üzerine, Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.
Teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa
standartlarının isimleri, numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu teknik
düzenleme belirtilmek suretiyle, yetkili kuruluşlarca, Resmî Gazetede yayımlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Düzenlemelere Uygunluk, Ürün Güvenliği, Üreticilerin ve Dağıtıcıların
Yükümlülükleri
Teknik düzenlemelere uygunluk ve bu kapsamda üreticilerin yükümlülükleri
Madde 6- Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu
hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile
Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.
Bir teknik düzenlemede uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıfta bulunulduğu durumlarda, ilgili
uyumlaştırılmış ulusal standart veya standartlara uygun ürünün, bu teknik düzenlemede belirtilen ve bir ürünün
sahip olması gereken temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.
Uyumlaştırılmış Avrupa standardı ve uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı alanlarda, teknik
düzenlemede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde bu teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşıladığı
kabul edilen uluslararası standartlar, ulusal standartlar ve diğer belgelere uygun ürünün de ilgili teknik
düzenlemeye uygun olduğu kabul edilir. Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü hallerde, bu
belgelerin isimlerini ve numaralarını Resmi Gazetede yayımlar.
Yetkili kuruluş, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen belgelerin ilgili teknik düzenlemede
belirtilen temel gerekleri karşılamadığını tespit ederse, durumu Komisyona iletilmek üzere derhal Müsteşarlığa
bildirir.
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Ürünün birden fazla teknik düzenleme kapsamına girdiği ve bu teknik düzenlemelerin ürüne aynı uygunluk
işaretinin iliştirilmesini öngördüğü durumlarda, uygunluk işareti, ürünün bu teknik düzenlemelere uygunluğunu
ve teknik düzenlemelerde belirtilen her türlü uygunluk değerlendirmesi işleminden geçirildiğini gösterir.
Teknik düzenlemelerde belirtilmeyen uygunluk değerlendirmesi işlemleri sonucunda verilen ve/veya ulusal
veya uluslararası standartlara uygunluğu gösteren işaretler, ürünün üzerinde veya ambalajında uygun bir şekilde
yer alabilir, ancak bu işaretler, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu ifade etmez ve teknik düzenlemeye
uygunluğu gösteren işaretin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak ve uygunluk işaretinin açıkça
fark edilmesini engelleyecek şekilde kullanılamaz.
Uygunluk işareti veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeler tahrif veya taklit
edilemez, usulüne uygun olmadan kullanılamaz.
Ürün güvenliği ve bu kapsamda üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri
Madde 7- Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması zorunludur. Bu hüküm, üretici ve dağıtıcının, alıcıya
bu konuda açıkça bilgi vermesi kaydıyla, antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken
ikinci el ürünlere uygulanmaz.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin
talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere
yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici
tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından
değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması gerekir.
Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut
olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin
güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk
Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal
standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk
Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki
sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin
güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
Bir ürün bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlara uygun olsa dahi, ürünün güvenli olmadığının
tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluşlar, ürünün piyasaya arzının kısıtlanması, piyasadan toplatılması ve
bertaraf edilmesine ilişkin önlemleri alırlar.
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün
güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde
sorumluluktan kurtulur.
Üretici, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı
olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini
belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek,
şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile
ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde
üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu
sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi
halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.
Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez.
Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken
önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı
tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Genel esaslar
Madde 8- Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada
iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya
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denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar
uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.
Aşağıdaki şartları haiz ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmezler:
a) İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği
üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ürünler,
b) İlgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir
işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler,
c) Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden Türkiye’de yerleşik yetkili
temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler,
d) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üretici tarafından montaj, paketleme, işleme veya
etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir üreticiden alınan veya üreticinin yurt dışında
olması halinde üretici tarafından ithal edilen ürünler,
e) Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmek istenmesi halinde bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya 4703 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin idari düzenlemeler yetkili kuruluşlarca belirlenir.
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri Müsteşarlık aracılığıyla
Komisyona bildirilir.
Yetkili kuruluşların yetki ve sorumlulukları
Madde 9- Yetkili kuruluşlar, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığını tespit
etmek üzere ;
a) Depolama ve satış yerlerinde düzenli kontroller yapar,
b) Gerekli durumlarda, ürünlerin üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerini düzenli olarak denetler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yerlerde rastgele ve ani denetimlerde bulunur.
Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yetkili kuruluş üreticiden ;
a) Teknik düzenlemesi bulunan ürünlerle ilgili olarak, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu
gösteren bilgi ve belgeleri,
b) Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerle ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen kriterlerden üretici tarafından esas alınan kriter veya kriterler çerçevesinde ürünün güvenli
olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeleri ister.
Yetkili kuruluş, gerekli gördüğü hallerde, üründen veya üretim hattından numuneler alır ve bu numunelerin
teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının testini yapar veya yaptırır.
Yetkili kuruluş, teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren işaretlerin iliştirilmesi ve kullanımının uygun
şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve teknik düzenlemelerde belirtilmeyen uygunluk değerlendirmesi
işlemleri sonucunda verilen ve/veya ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğu gösteren işaretlere dair bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eder ve gerekli
tedbirleri alır.
Ürünün birden fazla teknik düzenleme kapsamına girdiği ve bu teknik düzenlemelerin her birinin ya da
bazılarının farklı yetkili kuruluşların görev alanında bulunduğu hallerde, piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün bu
teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunun eşzamanlı kontrol edilebilmesini teminen ilgili bütün yetkili
kuruluşlarca ortaklaşa yürütülür.
Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, gözetim ve denetime
konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme
kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilirler. Ancak, test ve kontrol sonucuna göre karar verme sorumluluğu
yetkili kuruluşa aittir.
Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından
yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde test ve muayeneye ilişkin giderler üretici
tarafından karşılanır. Bu giderler hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: RG: 8/10/2008-27018) Yapılan testler neticesinde numunenin güvensiz çıkması halinde, alınan
numune için üreticiye herhangi bir ödemede bulunulmaz. Numunenin, ürünün özelliğine göre uygun koşullarda
ve uygun bir süreyle test kuruluşunda saklanması sağlanır. Bu süre sonunda "numune bertaraf tutanağı"
düzenlenerek numune yetkili kuruluş tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.
(Ek fıkra: RG: 8/10/2008-27018)Yapılan testler neticesinde numunenin güvenli çıkması halinde;
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a) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda, yapılan test sonucundan üretici haberdar edilir. Üretici
bu bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu
süre içerisinde alınmayan numuneler, Defterdarlıklara intikal ettirilir.
b) Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, "numune bertaraf tutanağı" düzenlenerek numune bertaraf
edilir ve numune ücreti yetkili kuruluş tarafından üreticiye ödenir.
(Ek fıkra: RG: 8/10/2008-27018) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu
firmanın numune alma tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması durumunda, numune bedeli üretici tarafından
söz konusu firmaya ödenir.
Kamu kuruluşlarının başka amaçlarla yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata
uygunsuzluklar; bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler; tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler,
dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar,
şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler de yetkili kuruluş tarafından piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla
kullanılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ürünün Piyasaya Arzının Geçici Olarak Durdurulması
Ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurulması
Madde 10- Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi; bir ürünün güvenli
olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, ürünün kontrol yapılıncaya kadar piyasaya arzının geçici
olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı üreticiye derhal tebliğ eder.
Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla üretici, bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin yedinci fıkrası hükümleri çerçevesinde, dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve risk altındaki
grupların bilgilendirilmesini sağlar.
Yetkili kuruluş, kesin belirtinin tespit edildiği tarihten itibaren en geç yirmi dört saat içinde kontrollere
başlar.
Üretici yetkili kuruluşun talebi üzerine, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere
ilaveten,
a) İlgili teknik düzenlemenin öngörmesi nedeniyle, üretici tarafından, ürünün uygunluk değerlendirmesi için
bir uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara
sunulan belgelerin kopyalarını,
b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
c) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri,
d) Yetkili kuruluşça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri
yetkili kuruluşa verir.
Ürünün piyasaya arzının geçici durdurulma süresi, ürünün test edilebilmesi için teknik gerekçelerle daha
fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde üç günden fazla olamaz.
Yapılan kontrol sonucunda, ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş 11 inci
maddede belirtilen önlemleri alır.
ALTINCI BÖLÜM
Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı
Madde 11- Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve
denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş,
masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, aşağıdaki önlemleri alır:
a) Ürünün piyasaya arzını yasaklar,
b) Piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplanmasını sağlar,
c) Ürüne ilişkin güvensizliğin üretici tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde, ilgili teknik
düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde
ürünün güvenli hale getirilmesi için üreticiyi uyarır,
d)Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız
olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesini sağlar.
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Yetkili kuruluş, gerekli durumlarda, (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemlere ilişkin kararlarını,
gerekçeleri ile birlikte ve bu önlemlerin uygulanmasına katılmalarını sağlamak üzere üreticilere, dağıtıcılara ve
üründen kaynaklanabilecek risklerin önlenmesine katkıda bulunacak diğer ilgili taraflara bildirir.
Acil önlem alınması gereken durumlar hariç olmak üzere, yetkili kuruluş gerekli görülmesi halinde, bu
madde kapsamında alınacak önlemlere ilişkin olarak üreticinin, dağıtıcının ve üründen kaynaklanabilecek
risklerin önlenmesine katkıda bulunacak diğer ilgili tarafların görüşüne başvurur.
Yetkili kuruluş, (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları
üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki
televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar.
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin
mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit
edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.
Bu maddede belirtilen masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu
Kurulun Teşkili
Madde 12- Kurul, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü veya
görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, yetkili kuruluşların birer daimi temsilcisinden
teşekkül eder.
Kurul başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde uygunluk değerlendirme kuruluşları ile
onaylanmış kuruluşların temsilcilerini, özel sektör temsilcilerini ve ilgili diğer uzmanları Kurul toplantılarına
çağırabilir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Kurulun Görevleri
Madde 13- Kurulun görevleri:
a) Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin işleyişini sağlayabilmek için, piyasa gözetimi ve denetimi
konusunda yetkili kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
b) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yetkili kuruluşların karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla
çözüm önerileri üretmek,
c) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın yetkili kuruluşlarca hazırlanmasını ve uygulanmasını izlemek,
d) Gerektiğinde, teknik mevzuat uyumu ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında tavsiye niteliğinde
kararlar almaktır.
Kurulun çalışma usul ve esasları
Madde 14- Kurul 4 ayda bir toplanır. Kurul başkanı gerekli hallerde Kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.
Kurul üyeleri Kurul toplantılarında görüşülmesini talep ettikleri konuları, bu konularla ilgili özet bilgilerle
birlikte gündeme dahil edilmesi ve diğer Kurul üyelerinin bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, her
toplantıdan en az yirmi gün önce Genel Müdürlüğe bildirir.
Genel Müdürlük, Kurul toplantısından önce gündemde görüşülecek maddeler ile bunlara ilişkin özet
bilgileri hazırlayarak her toplantıdan en az beş gün önce Kurul üyelerine bildirir.
Kurul başkanının uygun gördüğü gündem dışı konular da Kurul toplantılarında görüşülebilir.
Kurul’un bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen tavsiye kararlarını alması söz konusu
olduğunda, toplantıda salt çoğunluk aranır. Toplantıda salt çoğunluğun bulunmaması halinde kararın alınması bir
sonraki toplantıya ertelenir ve üyelere bilgi verilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kurul kararları,
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının vermiş olduğu oy,
kararı belirler. Kurul üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.
Yıllık rapor
Madde 15- Yetkili kuruluşlar piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptıkları faaliyetlere dair yıllık
rapor hazırlar. Yetkili kuruluşlar, bu yıllık raporları bir sonraki yılın en geç ikinci ayının sonuna kadar Kurul
Sekreteryası hizmetlerini yürüten Genel Müdürlüğe iletir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bildirimlere ilişkin hükümler
Madde 16- Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yetkili kuruluşlarca alınan önlemlerin Komisyona,
Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına bildirimine ilişkin usul ve esaslar, yetkili
kuruluşların görüşleri alınarak, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
İthalata ilişkin hükümler
Madde 17- İthalat aşamasında ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığına dair
denetimler, 4703 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi
Kararı ve bağlı Yönetmelik ile Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Bilgilerin gizliliği
Madde 18- Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde edilen bilgiler, risk altındaki grupların sağlık ve
güvenliği ciddi ve acil bir tehdit altında olmadıkça gizli tutulmalıdır.
Belgelerin tercümesi
Madde 19- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen belgelerin yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde, yetkili kuruluş üreticiden, bunların Türkçe
tercümelerini isteyebilir. Bu tercümeler, yetkili kuruluşça belirtilen süre içerisinde ibraz edilir.
Ceza hükümleri
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 4703 sayılı Kanunda belirtilen idari
para cezaları uygulanır.
Geçici Madde 1- Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye tarafından
uyumlaştırılması gereken teknik mevzuattan uyumlaştırılmamış olanlar kapsamında yer alan ve Avrupa
Birliğinden gelen bir ürünün, Birliğin ilgili mevzuatına uygun olduğu belgelenmiş olsa dahi güvenli olmadığının
tespit edilmesi halinde, bu ürünün, yetkili kuruluşça piyasaya arzının kısıtlanması, yasaklanması veya piyasadan
toplatılması hakkında 1/95 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı’nın 10 uncu maddesi
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik 11/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Tebliğ No: (2010/18)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan akaryakıt ürünlerinin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği
yönünden ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun belgelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ekli listede yer alan maddelerin
ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (a), (d) ve (j) bentleri ile 31/12/2003 tarihli ve 25333
Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme
MADDE 4- (1) Ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu
(Ek-2) tanzim ederek, Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. Temsilcilik
üründen alacağı numuneyi en yakın TSE laboratuarı veya akredite bir laboratuara gönderir.
(2) Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak teknik düzenleme belirtilir.
MADDE 5- (1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekli listede (Ek-1) yer alan ürünler için ilgili teknik
düzenlemede öngörülen tüm testler yapılarak Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Analiz Raporu” düzenlenir ve bir örneği ithalatçıya verilir. Test
sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olması halinde, Uygunluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.
(2) Test sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye uygun olmaması halinde, olumsuz çıkan test sonucunu
içeren Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilir. İthalatçının test
sonucuna itiraz etmesi halinde, testler şahit numune üzerinden bir hafta içinde tekrarlanır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında düzenlenen uygunluk yazısı ve uygunsuzluk yazısı
Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine
bildirilir.
(4) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan
alınan analiz raporunun Türk Standardları Enstitüsü’ne ibraz edilmesi halinde, bu analiz raporunun ilgili teknik
düzenlemede öngörülen hususları karşılaması durumunda Enstitü tarafından ayrıca analiz yapılmadan ve analiz
raporu düzenlenmeksizin uygunluk yazısı, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.
(5) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit
edilenlerin kontrolü bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen esaslar çerçevesinde yapılır.
Muafiyet ve istisnalar
MADDE 6- (1) Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarda kullanılmak üzere ekli
listede (Ek-1) belirtilen ürünlerin ithal edilmesi durumunda, organizatör kurum veya kuruluşların yazılı talepleri
ile birlikte ekli taahhütnameyi (Ek-3) Dış Ticaret Müsteşarlığına verir. Müsteşarlıkça talebin uygun görülmesi
halinde, keyfiyet ilgili firmaya ve Gümrük Müsteşarlığı’na yazılı olarak bildirilir.
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ numunelere uygulanmaz. Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden
ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan
madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük işlemleri
MADDE 8- (1) Gümrük idarelerince ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin gümrük beyannamesi tescili
sırasında, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen uygunluk yazısı aranır.
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(2) Gümrük idareleri Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluk yazısı
kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin vermez ve uygunsuzluk yazısını ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine
iliştirir.
(3) Bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen muafiyet yazısının gümrük idaresine iletilmesi halinde,
uygunluk belgesi aranmaz ve eşyanın ithaline gümrük idaresince izin verilir.
(4) Gümrük idarelerince, 7 nci maddede tanımlanan numunelerin ithalatına doğrudan izin verilir.
Aylık değerlendirme cetveli
MADDE 9- (1) Türk Standardları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek-4) düzenleyerek her
ayın ilk 10 günü içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 12- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/18
sayılı Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği, bu Tebliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma
belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2009/18 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını
müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Ek-1
G.T.İ.P.
2710.11.15.00.11

MADDE ADI

İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME

2710.11.45.00.12

Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
9)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
4) ile Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 5),
(Akaryakıt Seri No: 10) ve (Akaryakıt Seri No:
Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan 12)

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2710.19.41.00.11

Motorin

2710.19.41.00.13

Kırsal Motorin

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

2710.19.49.00.14
2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMA)
Deniz motorini (DMB)

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

2710.19.65.00.12
2710.19.65.00.13

Denizcilik yakıtı (RMA-30)
Denizcilik yakıtı (RMB-30)

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

2710.19.65.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.65.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.65.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

2710.19.65.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

2710.19.65.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

2710.19.65.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

2710.19.65.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

2710.11.45.00.11
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Yakıt Nafta

Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
8)
Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 1)
ve Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 6),
(Akaryakıt Seri No:11), (Akaryakıt Seri No:13)
Denizcilik Yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini, Karıştırılması,
Harmanlanması ile Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 1)
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2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

2710.19.61.00.11

Fuel Oil 3

2710.19.63.00.11

Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)

2710.19.65.00.11

Fuel Oil 5

2710.19.69.00.11

Fuel Oil 6

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel
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Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 7)
Otobiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Azına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 2)
Yakıtbiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Azına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 3)
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Ek-2
Başvuru Formu

TSE .....................
Temsilciliğine

…/…/ 20..

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz.
Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
Firmanın Unvanı
Yetkili İmza

Ekleri:
−
−
−

Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi
İmza sirküleri veya vekaletname sureti
Aşağıdaki Belgelerden Biri:
− Antrepo Beyannamesi
− Özet Beyan
− Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

İTHALATÇININ:
-

Unvanı ve Adresi
Telefon, Telefaks numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:
-

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Menşei ve Markası
Cinsi, Sınıfı, Türü
Miktarı

İTHALATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK İDARESİ:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEKNİK DÜZENLEME:
(Değerlendirmeye esas alınan teknik düzenlemenin ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.)

Şubat 2010 (Rev. 10)

5

DİĞER MEVZUAT

BÖLÜM- 8/g

Ek-3
Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

İthal

etmek

istediğimiz

.............................

G.T.İ.P.’li

...................kg/ton/m3/adet

.....................................................................................................................................................

isimli

ürünü

.............da yapılacak olan ............................ etkinliği kapsamında kullanacağımızı, üçüncü kişilere
devretmeyeceğimizi, piyasaya arz etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket
edildiği takdirde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının,
tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi; ithal partisi ürünü
üretim tesisinde bulunan ürüne monte edildiğinin yetkili kuruluş tarafından tevsik edilmesini müteakip
kullanılacağını ve ürünün temel gerekler bakımından güvenli olduğunu, güvenli olmadığının tespit edilmesi
halinde 29/06/2001 tarih ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun’da belirtilen yükümlülükleri ve müeyyideleri kabul edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firmanın Unvanı
Yetkili İmza
Tarih
Adres:
Vergi Dairesinin adı:
Vergi Sicil Numarası:
Gümrük Beyannamesinin Tarihi ve Sayısı:
İthal Konusu Maddenin CIF Değeri:
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Ek-5 Uygunluk Yazısı
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Tarih :
Sayı
:
Konu :
İLGİLİ FİRMAYA/GÜMRÜK İDARESİNE
İlgi: (... firmasının)...... tarihli ve ......... kayıt no’lu başvurunuz/başvurusu.

İthali yapılmak üzere firmanızca/.....firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan
ürünün/ürünlerin, “4703 sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri saklı
kalmak kaydıyla örnekleme usulü ile yapılan uygunluk değerlendirmesine istinaden 2010/18 sayılı sayılı DTS
Tebliği çerçevesinde ithalatı uygundur.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

… TSE Müdürlüğü

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Fatura No

Miktar

Belge No

G.T.İ.P.

Ürün Adı

Fatura Tarihi

Dağıtım:
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma

TSE.......... Müdürlüğü
Adres
Telefon: (...) ... .. .. Faks: (...) ... .. ..
e-posta: ............... Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
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Ek-6 Uygunsuzluk Yazısı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Tarih :
Sayı
:
Konu :
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA/İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE/İLGİLİ FİRMAYA

İthali yapılmak üzere ..............firması/firmanız tarafından beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan
ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuatına
uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali uygun bulunmamaktadır.
Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

OLUMSUZLUK NEDENİ:
… TSE Müdürlüğü

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Fatura No

Miktar

Dağıtım:
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma
TSE.......... Müdürlüğü

Belge No

G.T.İ.P.

Ürün Adı

Fatura Tarihi

Ayrıntılı bilgi için irtibat : İsim (Unvan)

Adres:
Telefon: (...) ... .. .. Faks: (...) ... .. ..
e-posta: ............... Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
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(7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Gümrük Yönetmeliği
(……)
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Antrepoları
Yatırım izni
MADDE 518 – (1) Genel antrepo ile her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrepo açma izni
almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan
ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden
ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır.
(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte
Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur.
Başmüdürlük, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan
yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.
(3) Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni talepleri Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
tarafından sonuçlandırılır.
(……)
Başvuru için aranacak belgeler
MADDE 520 – (1) A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları haiz
tüzel kişilerin, aşağıda geçen belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekir.
(……)
g) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans,
(……)
Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler
MADDE 534 – (1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Müsteşarlıkça
aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya
bir kısmı aranmayabilir.
(……)
8) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette
gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik
ölçüm cihazları bulunması ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük
müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini
sağlayan bir sistemin kurulması,
Antrepo açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili
MADDE 535 –
(……)
(3) Akaryakıt antrepoları ile ilgili olarak; Açma ve İşletme İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonra, ancak
antrepoya eşya alınmadan önce, kalibrasyon cetvellerinin hesaplanmasında esas alınan ölçüm yerlerini, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan depolama veya ihrakiye lisanslarında veya izin yazılarında belirtilen
tanklara konulacak ürün cinslerini ve tank referans yüksekliklerini gösteren tank bilgilerinin yer aldığı plakaların
veya etiketlerin tanka çıkış merdivenlerinin başlangıç ve bitiş noktalarına asılması ilgilisinden yazı ile istenir ve
denetimler sırasında bunlar kontrol edilir.
(……)
Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya
MADDE 541 – (1) Akaryakıt antrepoları, her nevi petrol ve petrol türevleri, madensel yağlar ve türevleri ile
bunların tortularının dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü, genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt
konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır.
Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir.
(2) Bu antrepolara, gümrüğün izniyle;
a) Dökme gelen eşyanın kaplanması ve kap içinde gelmiş olanların kaplarının değiştirilmesi için gerekli her
türlü kaplar ve ambalaj maddeleri,
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b) Antrepo tesislerinin inşa ve tamiri için gerekli malzeme,
c) Akaryakıt maddelerinin nakil ve dağıtılması amacıyla ve yalnız bu işe özgü olarak getirilmiş nakil
araçları ve yedek parçaları,
konulabilir.
(3) Hazine haklarının korunması ve gümrük gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla,
antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması halinde antrepo rejimine ait beyannameye eklenecek belgeler
arasında sayılan taşıma belgesinde yer alan bilgilerin, antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne
yirmidört saat öncesinden bildirilmesi gerekmektedir.
Dökme gelen sıvılar
MADDE 542 –
(……)
(6) Gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve aşağıda belirtilen şartlara
uyulması kaydıyla, serbest dolaşımda bulunan ve serbest dolaşımda bulunmayan dökme eşyanın, zorunluluk
halinde aynı tankta bulunmasına gümrük idarelerince izin verilir.
a) Bu gibi eşyanın cins ve niteliklerinin aynı olması gerekir.
b) Tankta bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyanın miktarının sabit tutulması ve bu eşyanın tanktan
tamamen çekilişine kadar geçen zaman içinde vuku bulacak noksanlıklara isabet eden gümrük vergilerinin,
itirazsız ödenmesi icap eder.
c) Bu şekilde eşya bulunan tanklara yeniden eşya alınmaz.
ç) Bu gibi tank mevcudu eşyanın, boş olmayan diğer bir tanka aktarılmasına müsaade edilmez.
d) Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal
çekimine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa istinaden
hazırlanan ve 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan ürünler için onbeş gün, diğer ürünler için ise altmış
gün içinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepodan çekilememesi halinde
bu süreleri otuz güne kadar uzatmaya gümrük müdürlükleri yetkilidir. Bunun dışındaki farklı durumları
inceleyerek sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
e) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4
üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan ürünlerin bulunduğu tankların dışındaki tanklarla ilgili olarak, (c) ve
(d) bentleri hükümleri uygulanmaz. Kanunun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde işlem
görecek akaryakıtların konulduğu antrepolarda (c) bendi hükümleri uygulanmaz.
(……)
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