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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
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
— Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Otobiodizel’e 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
KURUL KARARLARI
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim
Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 388/41 sayılı Kurul Kararı (Depolama)
— 579/113 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/68 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/26 sayılı Kurul Kararı (Biodizel Üretimi)
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune
Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı
— 1088/1 sayılı Kurul Kararı (Elektronik Sistemle Akaryakıt Satışı)
— Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde
Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı (Bayilerden Serbest Kullanıcılara Akaryakıt İkmali)
— 2073 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
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KURUL KARARLARI

Bölüm No

— 2384/4 sayılı Kurul Kararı (Yetki Devri)
— 2480 sayılı Kurul Kararı (Ham Petrol Fiyatlandırmada Emsal Petrol)
— Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 2759 sayılı Kurul Kararı (Ulusal Marker Konsantrasyon Aralığı)
— Petrol Piyasasında Elektronik Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları
İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 2013 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize), Lisans
Sureti Çıkartma Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle
Yükümlü Oldukları 2013 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin Kurul Kararı
— Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Kurul Kararı
— 4170-5 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 İnci
Maddesinin 3 Üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar
— Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin
Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve
Belgelere İlişkin Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava
Taşıtlarına İkmalinde Tahsilât Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
— Petrol Piyasasında Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
— Muayene Raporlarının Tanziminde İncelenecek Özelliklere İlişkin Usul ve Esaslar
İLGİLİ MEVZUAT
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2007/09) ve (MSG-MS-2012/17)
— Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Başbakanlık Genelgesi (2007/25)
— Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
— Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
— Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
— Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu İle
Taşınmasına İlişkin Karar
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Bölüm 1: Petrol Piyasası Kanunu

Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin
istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yanı sıra, serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve depolama tesislerinin
yakınındaki tesislere boru hatları ile taşıma faaliyetlerinde bulunabilir. Dağıtıcılar başka akaryakıt dağıtıcılarının
bayilerine dağıtım yapamazlar.
Dağıtıcılar, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve detayları ile her yıl Kuruma Şubat ayı içinde
vermekle yükümlüdür. Yıl içinde, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak
Kuruma; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve
eksilişleri açıklarlar.
Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (10) ve (13) numaralı bentlerinde belirtilen şekilde sözleşme ile
bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenemez ise
sürenin bitimine kadar dağıtıcı, bayinin ikmal ihtiyacını karşılar. Süre bitiminde bayi, sözleşme yaptığı yeni
dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski dağıtım
şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırır.
Dağıtıcıların kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının
yüzde onbeşinden fazla olamaz. Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
Dağıtıcı, kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapamaz.
(Ek fıkra: 25/1/2007-5576/2 md.) Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun
olarak bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi
kurar ve uygular.
Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak,
bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Akaryakıt dağıtımı için kurulacak tesis
ve ekipmanlara ilişkin teknik, güvenlik, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Bayiler
MADDE 8. - Bayi lisanslarına ilişkin düzenlemeler (teknik, güvenlik, kapasite, çevre vb.) Kurum tarafından
yapılır. Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.
Bayiler lisanslarının devamı süresince;
a) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması,
b) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurmaması,
İle yükümlüdür.
Bayiler ve dağıtıcılar, lisanslarına göre kurdukları akaryakıt istasyonlarını Kuruma bildirerek işletmeye
başlar. Akaryakıt istasyonları, gerekli tedbirleri alarak tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası
vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
Kurul, teknik ve ekonomik kriterlere göre bayilik kategorileri oluşturabilir. Bu durumda bayilik lisansları
kategorilerine göre düzenlenir. Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere,
şehirler arası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından
çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir.
Faaliyetlerin kısıtlanması
MADDE 9. - Yurt dışından ham petrol ve akaryakıt temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı veya ihrakiye
teslim şirketi lisansına sahip olması gereklidir. Türkiye'de ham petrol üretimi yapan üreticiler, düşük gravite yerli
üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol ithalatı yapabilirler. Ham petrol ve akaryakıt ithalatı
miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılır. Dağıtıcılarca
yapılacak akaryakıt ithalatı, ilgilinin lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlıdır ve Kuruma
bayi bilgileriyle birlikte verilen pazarlama projeksiyonu ile uyumlu olduğu bildirildikten sonra yapılabilir.
Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti Kurulun iznine bağlıdır. Ham petrolün yurt içinde ticareti; sadece rafinerici ve
üreticilerce ve birbirleri arasında yapılabilir.
Dağıtıcılar, lisans başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu
ile bayi bilgilerini Kuruma vermek zorundadır ve kendi dağıtım ağına bağlı bayilerin işlettikleri akaryakıt
istasyonlarında farklı lisans alt başlığına sahip dağıtıcıların bayisi sıfatı ile yapacakları faaliyetler hariç olmak
üzere, kullanıcılara lisans alt başlığında yer almayan akaryakıtları teslim edemez.
İhrakiye teslimleri; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim şirketlerince yapılır. İhrakiye teslimi yapanlar,
gümrük antrepolarına getirdikleri ve deniz/hava taşıtlarına verilmek üzere çıkardıkları akaryakıt cins ve
miktarlarını üç ayda bir Kuruma bildirirler.
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Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta vb.) ile ilgili
ithalat ve ihracat dahil, faaliyetler Kurumun hazırlayacağı düzenlemelere göre yapılır.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi
halinde, Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanlar
rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması halinde rafinerilere teslim edilir. Rafinerilere
verilmeyen ürünlerin ihraç edilmesi halinde fiili üretim ve ihracata ait aylık bilgiler Kuruma bildirilir.
Akaryakıtların, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde belirlenen teknik düzenlemelere uygun
olmayanları faaliyete konu edilemez.
Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli
donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz.
(Mülga sekizinci fıkra: 9/7/2008-5784/27 md.)
İcrası için tesis gerektiren faaliyet türlerinde, bu maddede konu edilen hakların kullanılabilmesi için, ilgili
tesisin fiilen faaliyette bulunması zorunludur.
Rafinericiler evsafına uygun ürün teslim etmek, dağıtıcılar ile bayiler ise akaryakıtların kullanım amacını,
niteliğini, niceliğini değiştirmemek ile yükümlüdür.
Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıtla harmanlanan ürünler bu durumda akaryakıt ile eşdeğer
vergiye tâbi olurlar. Ancak, yerli tarım ürünlerinden elde edilen ve akaryakıtla harmanlanan ürünler bunun
dışındadır.
Dağıtıcılar, bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerini, promosyon
kampanyasının maliyetine ilişkin belgelerle birlikte şeffaf, açık bir şekilde bilgilendireceklerdir. Ancak bayilerin
kampanyaya katılımı ihtiyarîdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiyat Oluşumu, Kamulaştırma, Erişim ve Eşgüdüm
Fiyat oluşumu
MADDE 10. - Petrol alım satımında fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre
oluşur. Yerli ham petrol için, teslim yeri olan en yakın liman veya rafineride teşekkül eden "Piyasa Fiyatı" fiyat
olarak kabul edilir.
Bu piyasa fiyatı, Türkiye'de üretilen ham petrolün Türkiye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya
piyasasında, evsaf ve izafi ağırlık bakımından normal olarak mutat ayarlamalara göre tespit edilmiş emsal petrolün
belirlenen serbest rekabet fiyatına, aynı evsafta ham petrolün dünya piyasasından Türkiye'de teslim yeri olan
limana veya rafineriye kadar getirilmesi için gerekli bütün giderlerin yarısının eklenmesi ve fakat Süveyş Kanalı
geçişi ile Batman veya civarında üretilen ham petrolün Batman rafinerisinde oluşan piyasa fiyatına BatmanDörtyol Boru Hattı geçiş ücreti hariç oluşan fiyat veya erişilebilir dünya piyasası mevcut olmadığı takdirde üretici
tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde vergiler hariç fiilen uygulanan satış fiyatı olarak kabul edilir.
Üretimi yapılan yerli ham petrole emsal olarak, 26 API ve daha hafif petroller için Arab Medium (31 API)
petrolünün, 26 API den daha ağır petroller için Ras Gharib (21.5 API) petrolünün otuz gün vadeli fiyatları esas
alınır ve yerli ham petrol ile emsal alınan petrol arasındaki gravite farkının fiyat bakımından değerlendirilmesinde;
Emsal petrol ile yerli petrol arasındaki her bir 0.1 API gravite farkı için 2 ABD cent emsal petrolün varil
fiyatına ilâve edilir veya çıkarılır. Ancak bir alt gravite grubunun fiyatı üst grubun fiyatından yüksek olamaz.
Emsal ham petrolün Türkiye'ye getirilmesi için gerekli bütün giderlerin hesaplanmasında, "Worldscale" de
ilân edilen nominal navlun baz alınır, LR-2 sınıfı tankerler için tespit edilen AFRA yüzdesinin uygulanması ile
nakliye maliyeti hesaplanır.
Gravite ayarlaması ve nakliyenin eklenmesi suretiyle bulunan fiyata (C+F) yürürlükteki sigorta mevzuatı ve
primleri uygulanır. Tehlike ve harp hali sigorta primi uygulaması Bakanlığın değerlendirmesine tâbidir. İkinci bir
değişikliğe kadar uygulanacak sigorta primi miktarı yüzde 0.075'i aşamaz.
İthalde alınan gümrük vergi ve resimlerin ilâve edilmesiyle yerli ham petrolün piyasa fiyatı bulunur. Yurt içi
kara nakliye ücretleri için akaryakıtların fiyat teşekkülündeki nakliye rayiçleri alınır.
Piyasa fiyatı tekliflerinde, T. C. Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık döviz satış kuru ortalaması, petrol
birimi olarak varil, metrik ton ve döviz cinsi olarak ABD Doları kullanılır. Piyasa fiyatlarına esas olan unsurların
uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirme ve çözmeye Kurul yetkilidir.
Rafinericiler, ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan bu asgarî fiyatlardan yerli ham petrolü alırlar ve
ham petrol temininde yerli ham petrole öncelik tanırlar. Rafinericiler ham petrol üreticilerinin bu asgarî fiyat veya
bunun üzerindeki fiyat tekliflerine onbeş gün içinde yazılı olarak cevap verirler. Rafinericiler üreticilerin aleyhine
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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya
işlenmek suretiyle, güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara satışına ilişkin piyasa
faaliyetlerinin; şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara,
Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve
sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile
bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
1. Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
5. Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile biodizeli,
6. Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce teknik, kalite
ve güvenlik açısından mevzuata uygun 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,
7. Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
8. Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
9. Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal
faaliyetlerinin bütününü,
10. Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
11. İhrakiye: Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında
yerli ve yabancı hava taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,
12. İhrakiye teslim şirketi: Yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava taşıtlarına
ikmal eden lisanslı sermaye şirketini,
13. İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına
ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),
14. İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
15. İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine
ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,
16. Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç
dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
17. Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
18. Kullanım: Petrolün sadece kişisel ve işletme ihtiyaçları için tüketimini,
19. Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere
başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini,
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20. 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,
21. Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
22. Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
23. Rafinaj: Ham petrolden başlayarak yeni ürünler elde edilmesine ilişkin işlemleri,
24. (Mülga: RG-14/10/2008-27024)
25. (Değişik: RG-12/8/2008-26965) Taşıma: Ham petrol ve akaryakıtların, kabotaj kapsamında denizyolu
ve demiryolu taşıma araçlarıyla yapılan nakil faaliyetlerini,
26. Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya
olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
27. 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,
28. (Değişik: RG-12/8/2008-26965) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler
ile idari bölümler bütününden oluşan yapıyı, deniz veya demiryolu araçlarını,
29. Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,
30. Üretim: Petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim
attına veya rafineriye boru hattı ile taşınmasını veya depolanmasını,
31. Üretici: Petrolün 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de yer altından
çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim hattına veya rafineriye
boru hattı ile taşınması veya depolanması faaliyetini yapan tüzel kişiyi,
32. Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden
elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
33. (Ek: RG-31/01/2013-28545) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Lisans
Madde 5- Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak
zorunda olduğu izin belgesidir.
Her bir piyasa faaliyeti ve piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslarda, lisans
kapsamında yer alması halinde tesise özgü hükümlere yer verilir.
Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları
tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği,
bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü
şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm
yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik
kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.
Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi
hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak
zorundadır.
Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Madde 6- Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
a) Rafinerici Lisansı,
b) İşleme Lisansı,
c) Madeni Yağ Lisansı,
d) Depolama Lisansı,
e) İletim Lisansı,
f)Serbest Kullanıcı Lisansı
g) İhrakiye Teslimi Lisansı,
h) Dağıtıcı Lisansı,
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i) Taşıma Lisansı,
j) Bayilik Lisansı.
Bayilik lisansları; akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında; istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi
kategorilerine göre verilir.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak akaryakıt elde edilmesi işlemleri ile rafinerici, dağıtıcı, ihrakiye teslimi
lisansı sahipleri tarafından yapılan;
1) Akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi işlemleri,
2) Teknik düzenlemelere uygun olan ve akaryakıta ayrı bir vasıf kazandırmayan harmanlama işlemleri,
için lisans alınması gerekmez.
Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları
tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.
(Ek fıkra: 21/04/2011-27912) Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına açık
havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal aracı olarak
kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan
diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi kaydıyla akaryakıt ikmal
hizmeti verebilir.
Lisans kapsamında olsun veya olmasın; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde
akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, sanayiciler Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik
düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanları rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma
sağlanması halinde rafinerilere teslim etmekle yükümlüdür.
(Mülga fıkra: RG-12/8/2008-26965)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma, Lisanslarda
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar ve Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Lisans Başvurusu
Madde 7- (Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans
Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları
uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. (Ek cümle: RG03/04/2012-28253) “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken
belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde
değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep
edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili
faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası”
yer alır.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
(Ek fıkra: RG-04/05/2007-26512) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı
kesinleşenlerin lisansları iptal edilir. Ayrıca bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmez
Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde
bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki
faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.
Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
a) (Değişik:RG-03/8/2012-28373) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için
75.000.000 TL, iletim lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı için 750.000
TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 3.000.000 TL olması,
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b) (Ek:RG-10/8/2011-28021) Madeni Yağ Lisansı başvurularında, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunun Kuruma ibraz edilmesi,
c)1 Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki
akaryakıt yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
d)1 İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
e)1 (Mülga: RG-15/06/2006-26199)
f)1 (Değişik: RG-15/03/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest
kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde
petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak
serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu
tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.
(Değişik fıkra: RG-12/8/2008-26965) Denizyolu ile ilgili taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma
aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak,
demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması halinde
mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz.
Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden,
diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.
Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır.
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin
on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru
sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru
yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması
Madde 8- Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının
inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma
bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
(Mülga fıkra:RG-04/11/2011-28105)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları hariç olmak üzere, lisans alma bedelinin yüzde
birinin Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır. (Ek cümle: RG-04/11/2011-28105) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans
başvuruları, lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih
itibariyle inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) (Değişik fıkra: RG-31/01/2013-28545) Rafinerici ve depolama lisansı
başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans
başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel,
1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren
bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan
duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik piyasasında üretim, doğal gaz piyasasında
depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
iade edilir veya reddedilir.
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını
taşımaz.
İnceleme ve Değerlendirme
Madde 9- Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta
öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) (Değişik fıkra: RG-31/01/2013-28545) İlgili rafinerici veya depolama
lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu
yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre
belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili rafinerici veya depolama lisansına ilişkin yapılan duyuruya kadar
geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere
1

10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 7 nci maddesinin
altıncı fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül
ettirilmiştir.
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piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, elektrik piyasasında üretim lisansı veya doğal gaz
piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde
değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında
nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet
göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada
reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası
andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi
sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde
faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans
başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans
başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya
başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam
edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz
hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak
depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama lisansı
başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında
kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da
depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde
başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her
türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar
doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
İnceleme ve Değerlendirmenin Sonuçlandırılması
Madde 10- Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve
ilgiliye tebliğ edilir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla
sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansları başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiye yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin
kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurul uygun bulma kararı
kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının
verileceği yazılı olarak bildirilir. (Ek cümle: RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusuna konu projenin veya
yatırımın, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında
bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre içerisinde ayrıca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına
veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları hakkında uygun
bulma kararı alınmaz.
(Değişik fıkra: RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusu hakkında alınan uygun bulma kararında belirtilen
yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu süre, lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın 2872 sayılı
Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu
kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilememiş olması
veya mücbir sebepler nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu
lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Rafinerici, iletim,
depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin
adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar
Madde 11- Lisanslarda asgari olarak;
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a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Varsa, tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlara ilişkin bilgiler,
f) Varsa, lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların
tazmini hususu,
yer alır.
Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Madde 12- Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak
ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve İptal
Lisans Bedelleri
Madde 13- (Değişik: RG-04/11/2011-28105)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum
hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının
sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans
bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun
sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına
ilişkin lisans alma ve lisans süre uzatım bedelleri peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar
Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli
ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç
olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (Değişik: RG-28/09/2006-26303)
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil
edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir.
Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet
koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla
belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki
değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on
iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez
ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.
Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için
belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
(Değişik fıkra: RG-16/10/2009-27378) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak,
a) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans tadilleri,
b) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tanklarına ait statü, kapasite ve
ürün cinsi bilgilerine ilişkin lisans tadilleri ile akaryakıt tanklarının, bu lisanslardan çıkarılmasına veya ilgili ve
diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara eklenmesine ilişkin lisans
tadilleri,
c) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tankları ile bağlantılı dolum,
boşaltım, iskele ve şamandıra boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi ile ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan boru
hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
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ç) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında yer alan pazarlama projeksiyonu bilgilerine ilişkin lisans
tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına, ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla taşıma,
ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetlerinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetlerin dağıtıcı
lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
e) Dağıtıcı lisansı taşıma alt başlığında bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine veya bu alt başlık
kapsamında dağıtıcı lisansına araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri ile
ihrakiye teslimi lisansında kayıtlı bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine ve bu lisansa tesis kapsamında araç
eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni
yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara
eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
g) (Ek: RG-3/8/2012-28373) Lisanslara kayıtlı tesis adresi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi
İşletme İzin Belgesi ve Marka Tescil Belgesi bilgilerinin, lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları
kaydıyla değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri,
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit
edilmesinden itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Lisans tadili dosyasındaki bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği
anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma
ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere
ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
lisans tadil işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Süre Uzatımı
Madde 16- Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve
öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden (Değişik ibare: RG-04/11/2011-28105) en
erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan
hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105)2 Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen
eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde
eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez
evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans
sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına
ilişkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya
tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır. (Değişik son cümle: RG-20/10/2006-26325) Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiği anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli
belgenin Kuruma ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü
aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz
edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Madde 17- (Değişik: 15/03/2011-27875)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca,
diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde,
b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
2

4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
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d) (Değişik: RG-04/11/2011-28105) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona
ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay
içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,
e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş
günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi
halinde,
f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün
süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde.
Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek
kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan
asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen
dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak
hazırlanan inceleme raporu Kurul’a sunulur. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen
dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün
(benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı
lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler,
geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton
beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında
yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar
dikkate alınmaz.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar
etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal petrol stoğuna
ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin
sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.
İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin
karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.
Lisanslar,
a) Lisans sahibi hakkında verilen kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi halinde ön araştırma veya soruşturma yapmaya veya savunma almaya gerek olmaksızın,
b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında düzenlenen hallerde 6/1/2005
tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak soruşturma
neticesinde,
Kurul kararıyla iptal edilir.
İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Madde 18- Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi
haklarını verir.
Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılabilir.
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer
mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya
lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından
öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte
Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Bu fıkradaki süre bayilik lisansına
kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.
Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden
özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en
kısa sürede gidermek zorundadır.
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Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere karasularında bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki ham
petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne tahvil edilerek ulusal stok mükellefiyetine sayılır.
(Ek fıkra: RG-24/06/2005-25855)3 4 Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün
miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen akaryakıt miktarının 360’a bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında tutulacak stok miktarı, 3.300 ton veya
eşdeğeri hacim ölçüsünden az olamaz.
(Ek fıkra: RG-17/08/2007-26616) (Değişik fıkra: RG-07/04/2012-28257) Serbest kullanıcılar hariç olmak
üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet
ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan
muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.
İKİNCİ BÖLÜM
Rafinerici Lisansı
Rafinerici Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 19- Rafinerici lisansı sahipleri piyasada;
a) Rafineri tesisi kurulması ve işletilmesi,
b) Petrolün alım ve satımının yapılması,
c) Ham petrolden yeni ürünler elde edilmesi,
d) Ham petrolün yurt içinde alım ve satımının sadece diğer rafinericilerle ve üreticilerle yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında; rafinerici lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın
rafineri tesisi içinde veya civarında işleme ve depolama faaliyetleri ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile
taşıma faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi faaliyetinde
bulunabilir.
(Değişik fıkra: RG-21/09/2006-26296) Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer rafinericilere
akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir.
Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 20- Rafinerici lisansı sahipleri;
a) Lisansı kapsamındaki rafineri tesislerinin işletilmesi,
b) Teknik düzenlemelere uygun ürün üretilmesi ve teslimi,
c) Ham petrolün temininde, yerli ham petrole öncelik tanınması ve üretim şirketlerinin aleyhine olacak
teslim yeri ve şartlarında maddi talep ve teklifte bulunulmaması,
d) Ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan asgari fiyatlardan yerli ham petrolün alınması veya asgari
fiyat üzerindeki tekliflere onbeş gün içinde yazılı olarak yanıt verilmesi,
e) Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulması,
f) Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimine öncelik
verilmesi,
g) Petrol alım satımına ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak,
tavan fiyatlar olarak hazırlanması,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetinin ürün talebi halinde
sağlanması ve korunması,
i) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
j) Kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartların, akaryakıt talep eden diğer dağıtıcılara da tanınması,
k) Yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği
şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Lisansı
İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21- İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi
hariç olmak üzere yeni ürünler elde edilmesi ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesi ve işleme
tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
İşleme Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
3

Bu fıkra, 24/06/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi
gereğince 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4
Danıştay 13. Dairesinin 09/12/2009 tarihli ve 2009-566 E. sayılı kararıyla, yürütmesi durdurulmuştur.
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Madde 22- İşleme lisansı sahipleri;
a) (Mülga: RG-14/10/2008-27024)
b) Standartlara ve teknik düzenlemelere uygun ürün elde edilmesi,
ile yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madeni Yağ Lisansı
Madeni Yağ Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
MADDE 23 – (Değişik: RG-7/12/2008-27077) 5
Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ
üretimi ile iştigal edebilir.
Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 24- Madeni yağ lisansı sahipleri, üretim veya ithalatta standartlara ve teknik düzenlemelere
uymakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Depolama Lisansı
Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 25- Depolama lisansı sahipleri piyasada; depolama hizmeti verilmesi için depolama tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
Depolama Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 26- Depolama lisansı sahipleri;
a) İletim hatları ile bağlantılı tesislere ilişkin tarife önerilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak
Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) İletim hatları ile bağlantılı olmayan tesislere ilişkin tarifelerin hazırlanarak, Kuruma yapılacak bildirim
sonrası uygulanması,
c) Kapasite kısıtları dışında, depolama taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
İletim Lisansı
İletim Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 27- İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
İletim Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 28- İletim lisansı sahipleri;
a) İlgili mevzuat çerçevesinde tarife önerilerinin hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile
onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) Kapasite kısıtları dışında, iletim taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Serbest Kullanıcı Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 29- (Değişik: RG-21/09/2006-26296) Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada kullanım türüne
göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir.
(Mülga fıkra: R.G.-12/08/2008-26965)
Serbest Kullanıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 30- Yıllık tüketimi bir tesisinde her bir cins akaryakıt için 20.000 ton ve üzeri olan serbest kullanıcı
lisansı sahipleri, kendi depolarında, kullanımlarının onbeş günlük kısmını karşılayacak miktarda stok
bulundurmakla yükümlüdür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhrakiye Teslimi Lisansı
İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 31- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;
5

Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli
ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca
31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Ocak 2013
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(Değişik: RG-31/05/2011-27950) a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı
sahiplerinden, yurtdışından veya yurtiçinde temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma girmiş
ihrakiyenin deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ikmali,
b) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.
(Yeniden düzenleme: RG-31/05/2011-27950) Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı sahipleri
tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya
transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri
verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.
İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 32- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri;
a) İhrakiye amaçlı olmak kaydıyla fuel oil inceltme işlemleri haricinde, ihrakiye türlerinin, kullanım
amacının, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmemesi,
b) İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
c) Ticari deniz vasıtalarına Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapılmaması,
d) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için, Kurumca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
ile yükümlüdür.
(Ek fıkra: RG-03/08/2012-28373) İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı
lisansı kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına
aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle
yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini Kuruma ibraz ederek jet yakıtı
satışı hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya
ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 33- Dağıtıcı lisansı sahipleri piyasada;
a) Lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlı olmak üzere, akaryakıt ithalatı
yapılması,
b) Akaryakıtın yurt içinde satışı ve bu kapsamda serbest kullanıcılara toptan satış yapılması,
c) Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması,
d) Bayilik teşkilatı oluşturulması,
e) (Değişik: RG-04/11/2011-28105) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt
istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,
f) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt
satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla; ayrıca lisans almaksızın
ihrakiye teslimi, depolama, madeni yağ ve taşıma faaliyetlerinde bulunabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu
süre ile sınırlı olmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kuruldan izin almaları kaydıyla; diğer dağıtıcılara akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri;
a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hariç, akaryakıt türlerinin kullanım amacının ve
niteliğinin değiştirilmemesi,
b) 33 üncü maddede yer alan istisnalar dışında, başka dağıtıcıların bayilerine satış yapılmaması,
c) Yurtiçinde pazarlayacakları akaryakıta, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
d) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve
Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerinin yerine getirilmesi,
e) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate
alınarak, tavan fiyatlar olarak hazırlanması ve Kuruma bildirilmesi,
f) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının,
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
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g) Sözleşme, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin
ikmal ihtiyacının karşılanması,
h) Akaryakıtın, başka bir dağıtıcıdan temin edilmek istenmesi halinde, Akaryakıt Temin İzni başvurusunda
bulunulması,
i) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerinin, kampanyanın
maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirilmesi,
j) Yıllık pazarlama projeksiyonları yapılarak, detayları ile birlikte her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma
verilmesi ve varsa pazarlama projeksiyonlarında yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklanması,
k) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapılmaması,
l) (Değişik:RG-28/07/2011-28008) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları
kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,
m) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için Kurulca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
n) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi
yapılmaması,
o) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Sona eren bayilik sözleşmelerinin karşılıklı fesih protokolü veya
sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,
ö) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa
tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt
istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,
ile yükümlüdür.
ONUNCU BÖLÜM
Taşıma Lisansı
Taşıma Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 35- Taşıma lisansı sahipleri piyasada; boru hattı hariç olmak üzere petrol taşıma araçları ile taşıma
hizmeti verilmesi ile iştigal edebilir.
Taşıma Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 36- (Değişik:RG-28/09/2006-26303)
Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bayilik Lisansı
Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 37- Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi,
ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin
ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir. (Ek cümle: RG-04/11/2011-28105)
Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.
(Değişik fıkra: RG-28/09/2006-26303) İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt
istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için
tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
(Mülga fıkra: RG-12/08/2008-26965)
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi
halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda
bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının
yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve
lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.
Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 38- Bayilik lisansı sahipleri;
a) Akaryakıtın kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,
b) Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmal
ve satışının yapılmaması,
c) Faaliyetlerin, dağıtıcılar ile yapılacak tek elden satış sözleşmesine göre yürütülmesi,
d) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılmaması,
e) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurulmaması,
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f) (Değişik: RG-21/09/2006-26296) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren,
bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının
ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,
g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması,
h) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış
işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin
belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,
ile yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim Genel Esasları
Madde 39- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Bildirim Türleri
Madde 40- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Dönemsel Bildirimler
Madde 41- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Oluşuma Bağlı Bildirimler
Madde 42- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Kayıtların Saklanması
Madde 43- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları
Madde 44- (Değişik:RG-7/12/2008-27077)6 Petrolün ihracı ve ürünlerin ithali serbesttir. Ham petrol ve
akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan
kişilerce serbestçe yapılır.
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapılabilecek donanıma sahip yetkili
gümrük idarelerinden yapılır.
(Değişik fıkra:RG-28/07/2011-28008) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı
istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde
onbeşinden fazla olamaz.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik fıkra: RG-03/08/2012-28373) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri,
benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı ve otobiodizel satışı yapamaz.
(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105) Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet
yakıtı, fuel oil türleri ve yakıtbiodizel ikmal edilemez.
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45- İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;
a) Şehirlerarası yollarda on,
b) Şehir içi yollarda bir,
kilometreden az olamaz.
Serbest Kullanıcı Limiti
Madde 46- Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti
her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur.
Erişim Hakkı
Madde 47- Tesislerinde boş kapasite bulunan iletim ve depolama lisansı sahipleri; iletim ve depolama
taleplerini, talebin;
a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,
b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,

6

Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli ve 27097
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak
bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,
d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî
miktarda olması,
e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama
için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,
halinde, karşılamakla yükümlüdür.
Erişim taleplerinin, gerekli koşullar sağlanmasına rağmen reddedildiğinin iddia edildiği durumlarda,
Kuruma şikayette bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama ile Sigorta
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama
Madde 48- Piyasada, kamulaştırma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve kiralamada, aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde işlem yapılır.
a) Kamulaştırma:
Tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma
yoluyla yapılması esastır. Piyasa faaliyetlerinin gerektirmesi halinde;
1) Rafinerici ve depolama lisansı sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine,
2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz
parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,
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.
(Değişik fıkra:RG-10/08/2010-27668) Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim
giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet
ise sigorta bedelinin yüzde ikisinden 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.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Gelir Payı
Madde 50- (Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199)7 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.
(Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199)8 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.
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.
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.
7

Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe
girer.
8

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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(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi nedeniyle lisansı iptal edilen kişilerin isimleri veya ticari unvanları Kurumun internet sayfasında
iptal gerekçesiyle birlikte duyurulmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.
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;
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
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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
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) (Değişik: RG-03/08/2012-28373) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi olan kişiler, asgari
ödenmiş sermayelerinin yönetmelikte yer alan tutarın altında olması halinde durumlarını 31/12/2013 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.
GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek: RG-10/8/2011-28021) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Madeni Yağ
Lisansı sahibi olan kişiler, 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmiş kapasite
raporlarını 1/8/2012 tarihine kadar yazı ekinde Kuruma ibraz eder.
GEÇİCİ MADDE 12 – (Değişik: RG-03/08/2012-28373) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.
GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek: RG-03/08/2012-28373) İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi
faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satma yetkisi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
lisansına işlendiği halde durumu bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan kişiler,
havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına alacakları bir İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapacakları en az bir yıl süreli depolama
veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini en geç 30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin jet yakıtı ithali ve satışı yetkileri ilgili lisans resen tadil edilerek kaldırılır.
Bu maddede düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım
sözleşmesi ibraz edenlerin lisansına kayıtlı jet yakıtı ithali ve satışı yetkilerinin süresi, ibraz edilen sözleşmenin
süresini aşmayacak şekilde resen tadil edilir.
Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
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GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek: RG-31/01/2013-28545) Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce
aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasasında ve
doğal gaz piyasasında yapılmış olan lisans başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde
değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında
nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet
göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada
reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası
andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi
sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde
faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans
başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans
başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya
başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam
edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal
gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde
yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama
lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında
kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da
depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde
başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
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-03/08/2012-28373) 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, 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2013,
c) Diğer maddeleri yayımı,
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-1

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer
alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
TARİH
İMZA
TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…… ……………………
…… ……………………
…………………………...

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü X ile işaretleyiniz)
İLETİM
DEPOLAMA

RAFİNERİCİ
İstenmesi Halinde
İHRAKİYE TESLİMİ (1)
TAŞIMA (2)

İŞLEME

AKARYAKIT
İHRAKİYE

İŞLEME (3)

TAŞIMA

ALT BAŞLIK

KATEGORİ

DEPOLAMA (3)

İSTASYONLU BAYİİ

MADENİ YAĞ
İHRAKİYE TESLİMİ

BAYİLİK

İSTASYONSUZ BAYİİ

DAĞITICI
İstenmesi Halinde

İstenmesi Halinde
TAŞIMA

İHRAKİYE TESLİMİ

Köy Pompası Adedi (…….…)

MADENİ YAĞ

İkmal Aracı Adedi (…….…)

TAŞIMA (4)

SERBEST KULLANICI

DEPOLAMA

(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.
(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.
(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.
(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.
(Mülga:RG-4/11/2011-28105) EK-2
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-3
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-4
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-5
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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
17/6/2004
25495
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
4/9/2004
25573
121/12/2004
25677
26/4/2005
25778
313/4/2005
25785
424/6/2005
25855
514/9/2005
25936
69/12/2005
26018
79/2/2006
26075
815/6/2006
26199
921/9/2006
26296
1028/9/2006
26303
1120/10/2006
26325
122/12/2006
26364
134/5/2007
26512
1426/5/2007
26533
1517/8/2007
26616
165/8/2008
26958
1712/8/2008
26965
1814/10/2008
27024
197/12/2008
27077
2031/12/2008
27097 (7.Mükerrer)
2116/10/2009
27378
226/4/2010
27544
2310/8/2010
27668
241/12/2010
27772
2515/3/2011
27875
2621/4/2011
27912
2731/5/2011
27950
2828/7/2011
28008
2910/8/2011
28021
304/11/2011
28105
313/4/2012
28253
327/4/2012
28257
333/8/2012
28373
3431/01/2013
28545
35-
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Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve
ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve
istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması,
uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Petrol piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,
b) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,
c) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,
ç) Tarifelerin oluşturulmasına, uygulanmasına ve değiştirilmesine,
d) Fiyat değişikliklerine,
e) Fiyat ilanına,
f) Yerli ham petrol fiyat uyuşmazlıklarının halline,
g) Piyasaya müdahaleye
dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt bayi fiyatı: İhrakiye teslimi şirketleri ve bayilerin; kullanıcılara akaryakıt satışı yapabileceği
tavan fiyatı,
b) Akaryakıt dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların; bayilerine, ihrakiye teslimi şirketlerine ve serbest kullanıcılara
akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyatı,
c) Akaryakıt toptan fiyatı: Rafinerici, dağıtıcı, işleme (biodizel) ve ihrakiye teslimi şirketlerinin; birbirlerine
akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyatı,
ç) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
d) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,
e) Fiyat listesi: Mal veya hizmet türlerine göre, satışa esas ölçü birimleri ile fiyat veya tavan fiyatlarının yer
aldığı dokümanı,
f) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtların
resmi isim ve tavan fiyatlarının (her bir resmi ismin kapsamı içerisindeki ticari ürün isimleri ve bu ürünlerin
tavan fiyatlarıyla birlikte) ilan edildiği panoyu,
g) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ,
genelge ve Kurul kararlarını,
ğ) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
h) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ı) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
i) Metodoloji: Fiyat listesinin oluşturulmasında kullanılan hesaplama yöntemi ile satışlarda kullanılan;
nitelik, nicelik, bedel, indirim, had, teslim yeri ve şekli, ödeme koşulları, sorumluluklar, fire payları ve benzeri
unsurlara ilişkin usul ve esasları kapsayan dokümanı,
j) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
k) Tarife: Metodoloji ve fiyat listesinden oluşan dokümanı,
l) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi gereken
meblağı,
m) Zeyilname: Onaya tabi tarifelerde yapılan değişikliklerin gösterildiği, Kurulca onaylı tarife eki belgeyi
n) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürün: Belirlenmiş resmi isimli akaryakıtlar için mevzuatta
ön görülen tüm koşulları taşıyan ancak, aynı resmi ismin kapsamı içerisinde farklı ticari isimler kullanılarak belli
bir akaryakıtın birden fazla ticari türünün oluşturulmasıyla piyasaya sunulan akaryakıtı,
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ifade eder.
Petrol piyasasında fiyatlandırma
MADDE 5 – (1) Kanunun, 10 uncu maddesinde yer alan;
a) Yerli ham petrolün fiyat teşekkülüne,
b) Olağanüstü hallerde taban ve/veya tavan fiyat belirlemeye,
c) Tarife veya tavan fiyat oluşturmaya,
ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşur.
(2) Petrol piyasasına sunulan mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak;
a) İletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansları kapsamındaki faaliyetlerde, tarife,
b) İşleme lisansı kapsamındaki faaliyetlerde, fiyat listesi,
c) Bayilik (İstasyonlu) lisansı kapsamındaki faaliyetlerde, fiyat ilanı
esası uygulanır.
(3) Kurul tarafından;
a) Taşıma, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik (istasyonsuz) lisansları kapsamındaki faaliyetlerin tümü
veya bir kısmı için; tarife, fiyat listesi veya fiyat ilanı esaslarından birinin uygulanması,
b) İşleme lisansları kapsamında yürütülen faaliyetlerin tümü veya bir kısmının fiyat listesi esasından muaf
kılınması veya faaliyetlerde fiyat ilanı esası uygulanması
kararlaştırılabilir.
Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin ilkeler
MADDE 6 – (1) Tarife, fiyat listesi veya fiyat ilanı her bir lisans için oluşturulur.
(2) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanı, bunlara taraf olan tüm kişiler açısından bağlayıcıdır.
(3) Tarife ve fiyat listelerinde çapraz sübvansiyon yapılamaz.
(4) Tarife ve fiyat listelerinde;
a) Para birimi olarak, Yeni Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak; ham petrol için varil, fuel oil türleri için ton, diğer akaryakıtlar için
m3,
c) Nitelendirmede; ham petrol için gravite değeri, akaryakıt türleri için akaryakıtların resmi isimleri,
ç) Hizmet ölçütü olarak; iletim faaliyetleri için yükleme ve varış mahalleri veya taşıma mesafesi, depolama
faaliyetleri için depolama gün sayısı
kullanılır.
(5) Fiyat ilanlarında;
a) Para birimi olarak, Yeni Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak; fuel oil türleri için kilogram, diğer akaryakıtlar için litre,
c) Nitelendirmede, akaryakıt türleri için akaryakıtların resmi isimleri
kullanılır.
(6) Fiyat listelerinde açıklamalar, tarifelerde indirim ve hadler yer alabilir.
(7) Tarifelerde indirimler;
a) Depolama ve iletim tarifelerinde;
1) Hizmet verilen, ham petrol ve akaryakıt miktarının ve/veya depolama süresinin artışına,
2) Hizmet verilen, ham petrolün gravitesinin yükselişine,
3) Bazı hizmetlerin alınmamasına,
4) Hizmetin mesai saatleri dahilinde yapılmasına,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifelerinde;
1) Verilen mal ve hizmet miktarının artışına,
2) Bazı hizmetlerin alınmamasına
göre yapılabilir.
(8) Tarifelerde hadler;
a) Depolama ve iletim tarifelerinde;
1) Ham petrolün özelliklerine,
2) Ham petrol ve akaryakıtların miktarına ve depolama süresine,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifelerinde;
1) Asgari satış miktarına,
2) Teslim alma süresine
göre belirlenebilir.

2

Ocak 2013

YÖNETMELİKLER

PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
Bölüm 2/b: Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

(9) Tarifelerde, yükümlülerin talebi üzerine, Kurumca uygun görülen diğer indirim ve had unsurlarına da yer
verilebilir. Tarifede yer alan hadlere veya fiyat listesindeki açıklamalara uygun olmayan, mal ve hizmet talepleri
karşılanmaz. Tarife veya fiyat listesinde yer almayan bir had, erişim, alım ve diğer taleplerin reddinde gerekçe
olarak gösterilemez.
(10) Tarife ve fiyat listelerinde; tesis bünyesinde hizmet verilmesi halinde; katkılama, harmanlama,
karıştırma, işaretleme, toplulaştırma, pompalama, ısıtma ve benzeri yan hizmetlere ilişkin fiyatlar ile benzeri
unsurlara da yer verilir.
(11) Akaryakıt toptan ve akaryakıt dağıtım fiyatlarının oluşacağı; tesis, depo veya illerin, eklenme, çıkarılma
veya değiştirilme işlemleri ilgililerin talebi üzerine Kurumca yapılır.
Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin yükümlülükler
MADDE 7 – (1) Piyasada faaliyet gösteren;
a) İletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini tarifelerine,
b) İşleme lisansı sahipleri, faaliyetlerini fiyat listelerine,
c) Bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri akaryakıt teslimlerini fiyat ilanlarına
göre yapmakla yükümlüdür.
(2) İletim lisansı ile iletim tesisleriyle bağlantılı olan depolama tesislerine ilişkin depolama lisansı sahipleri,
faaliyetlerini onaya tabi tarifelerine, rafinerici, dağıtıcı ve iletim tesisleriyle bağlantılı olmayan depolama
tesislerine ilişkin depolama lisansı sahipleri, faaliyetlerini bildirime tabi tarifelerine göre yapar.
(3) Piyasada;
a) İletim ve depolama tarifelerinde indirimler hariç olmak üzere, fiyat,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifeleri ile fiyat listeleri ve fiyat ilanlarında, tavan fiyat
esası uygulanır.
(4) Yükümlüleri; tarifelerini, fiyat listelerini, tarife veya fiyat listesi değişikliği bildirimlerini,
zeyilnamelerini ve ilgili defterlerini, on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. İlan panosundaki değişiklikler,
bayilik lisansı sahiplerince her sayfasına müteselsil sıra numarası verilerek kaşelenmiş olan defterde değişiklik
tarihlerinde açılan sayfalara işlenir.
Tarifelerin oluşturulması ve uygulanması
MADDE 8 – (1) Lisans başvuruları kapsamında alınan tarife dosyalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
ile onaya tabi tarifelerin ilk onayları, lisans başvurusuna ilişkin işlemler kapsamında yapılır.
(2) Lisans başvuruları kapsamında değerlendirilen tarife önerilerinde;
a) İlgili ve diğer mevzuata uygunluk,
b) Var ise emsal tarifelere uygunluk, emsal tarifeler yoksa makul ve adil olma,
c) Rafinericilerin ve dağıtıcıların tarife metodolojisinin, fiyatların en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa
fiyatlarına göre teşekkülüne imkan vermesi,
ç) İletim ve depolama tarifelerinde, Kanunun 12 nci maddesine ve tip tarifeye uygunluk aranır.
(3) Tarife dosyası uygun bulunmayan lisans başvuruları reddedilir.
(4) Tarifeler, Faaliyete Başlama Bildirimi yapılmasıyla uygulamaya girer. Tarifeler, değiştirilinceye veya
herhangi bir nedenle yürürlüğünün durdurulmasına kadar uygulamada kalır.
(5) İletim ve depolama tarifeleri, Kurumca belirlenerek, internet aracılığıyla ilan edilen tip tarifelere göre
hazırlanır.
Onaya tabi tarife değişiklikleri
MADDE 9 – (1) Onaya tabi tarifelerin değişiklikleri; lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul
kararıyla re’sen yapılır.
(2) Tarife değişikliği başvurularının incelenmesi sonucu var ise tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilerek, eksikliklerin giderilmesi için 10 iş günü süre verilir. Usulüne uygun olarak hazırlandığı
anlaşılan tarife değişikliği başvuruları, Kurum internet sayfasında 10 iş günü süreyle ilan edilir.
(3) İlan süresi içerisinde, tesisten hizmet aldığını kanıtlayan kişiler, tarife değişikliğine itiraz edebilir.
İtirazlar, lisans sahibine bildirilerek; 10 iş günü içinde tarife değişikliği başvurusunu itiraz doğrultusunda
değiştirmesi veya karşı görüş hazırlaması istenir.
(4) Tarife değişikliği başvuruları ve varsa itiraz evrakı, tarife önerileri değerlendirme kriterleri çerçevesinde
değerlendirilir. Tarife değişikliği talebi, Kurul Kararıyla onaylanır veya red olunur. İtiraz üzerine, Yönetmeliğin
15 inci maddesi çerçevesinde re’sen işlem yapılabilir. Onay, gerekçeli red veya re’sen değişiklik kararları ilgiliye
10 iş günü içinde bildirilir.
(5) Onaya tabi tarife değişikliklerinde, tarife tümüyle değiştirilmediği takdirde, zeyilname tanzim edilir.
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(6) Onaya tabi tarife değişiklikleri, onayda belirtilen tarihte uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya
herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.
Bildirime tabi tarife değişiklikleri
MADDE 10 – (1) Bildirime tabi tarifelerin değişiklikleri, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında tarife değişikliği bildiriminin
yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle
durdurulmasına kadar uygulanır.
(2) Metodolojiye ilişkin, tarife değişikliği bildirimleri değerlendirilerek, tarife değişikliğinde;
a) Depolama tesislerinde erişimi kısıtlayıcı,
b) Petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan veya bu
etkiyi doğurabilecek
hükümlerin bulunması veya depolama tarifesinin tip tarifeye uygun olmaması halinde, tarife değişikliği
bildirimi iade edilerek eski tarifenin uygulanmasına devam olunur. İadenin gerekçeleri ilgiliye tebliğ edilir.
(3) Bildirime tabi tarifeler onay gerektirmez.
Fiyat listesi değişiklikleri
MADDE 11 – (1) Fiyat listelerinin değişiklikleri, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri
kapsamında, bildirim yükümlüleri tarafından yapılır ve bildiriminin yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren
uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.
Tarife, fiyat listeleri ve fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 12 – (1) Onaya tabi tarifeler ile değişiklikleri Resmî Gazete’de ilan edilir.
(2) İletim ve depolama tarifeleri ile akaryakıt toptan ve dağıtım fiyatlarına ilişkin en az, en çok ve ortalama
veriler, Kurum internet sayfası aracılığıyla kamuoyuna açıklanır. Dağıtıcılarca, bayilerine, iller bazında; tavsiye
edilen veya tavan olarak belirlenen fiyatların internet aracılığıyla açıklanması Kurumca kararlaştırılabilir.
(3) Fiyat ilanları, akaryakıt istasyonlarında veya köy pompalarında yer alan ilan panolarında yapılır.
Fiyat ilanı
MADDE 13 – (1) Bayilik (İstasyonlu) lisansı sahipleri;
a) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların
resmi isimlerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış
ilan panosunda ilan etmekle, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde her bir farklılaştırılmış ürünün
kendisi için geçerli tavan fiyatı yazmakla,
b) İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerini istasyonunda veya köy pompalarında satışa hazır
bulundurmakla,
c) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi
ismini, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde resmi isim ile birlikte her bir farklılaştırılmış ürün için
kullanılan ticari ismini ve fiyatını belirtmekle,
ç) İlan panosunda yer alan tavan fiyatların üzerinde akaryakıt satışı yapmamakla,
d) Kullanıcılar tarafından dağıtıcı lisansı sahiplerine yapılabilecek ihbar ve şikayetlere ilişkin açıklamalar ile
ücretsiz telefon numarasının yer aldığı levha ve/veya çıkartmaları, istasyonlarında pompa adası; bulunması
halinde her adaya, ada bulunmaması halinde tüm pompalara asmakla
yükümlüdür.
(Ek paragraf:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce resmi isim,
yanında veya altında ticari isimler ve/veya logo yer alır. Ticari isim ve/veya logo, resmi ismin öncelikle ve
kolaylıkla okunmasını ve görülmesini güçleştirmeyecek biçimde yazılır.
(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı
veya unvanı ile bayilik lisansının tarih ve sayısı da yer alır. İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin
değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla
yapılır.
(3) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler, resmi isimlerin
okunmasını engellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon haricindeki veya
dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabilir. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil istasyon içinde ya da
haricinde farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu algısına yol açacak biçimde
tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma v.b. kullanılamaz.
(4) (Ek:RG-30/11/2012-28483) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki
akaryakıt isim ve fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.
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(5) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürün satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri bu ürünlere
ilişkin açıklamaları şirket internet sayfasından kamuoyuna duyururlar. Yapılan duyuruda, şirketlere ait fikri ve
sınai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme güvenlik bilgilerini içerecek şekilde ürünlerin fiziksel
ve kimyasal özellikleri ve ne şekilde farklılaştırıldığına ilişkin teknik bilgiler bulunur. Açıklanan bilgiler içinde,
ticari sır, fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere, söz konusu üründeki farklılaştırma işlemine ve tüketiciye
sağlanan faydalara ilişkin ispatlayıcı açıklamalar ile yapılan bu açıklamaya ait doküman örnekleri yer alır.
Açıklama metninin başlangıç kısmında punto, renk, biçim vb. yönlerden metnin geri kalanı ile aynı olmak üzere
“Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin
tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak
zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile
diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç
türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.” ibaresine yer verilir. Duyuru ana sayfanın herkesin kolaylıkla
görebileceği bir bölümünde tüketicilerin anlayabileceği şekilde yapılmalı, tanımlanan şekliyle ana sayfada
devamlı olarak bulundurulmalıdır.
Yerli üretim ham petrol fiyatına ilişkin uyuşmazlıklar
MADDE 14 – (1) Yerli ham petrol üreticileri ile rafinerici lisansı sahipleri arasındaki yerli ham petrol
fiyatına ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak, başvuru üzerine Kurum tarafından inceleme ve değerlendirme
başlatılır. Kurum, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan isteyebilir ve tarafları doğrudan
görüşmeye çağırabilir. Uyuşmazlık, inceleme ve değerlendirme sonrasında Kurul Kararı ile en geç otuz gün
içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
(2) Uyuşmazlık sonuçlanana kadar rafinerici lisansı sahipleri, yerli ham petrolü teklif ettiği fiyattan almaya
devam eder.
Piyasaya müdahale
MADDE 15 – (1) Piyasada faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya
bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler
oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, Kurul Kararıyla her seferinde iki ayı aşmamak
üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat
tespit edilebilir. Bu durumda, gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan onaya veya
bildirime tabi tarifeler, değiştirilmedikleri takdirde 31/12/2008 tarihine kadar geçerlidir. Bu Yönetmeliğe uygun
olarak hazırlanacak;
a) İletim ve onaya tabi depolama tarifelerine ilişkin tarife değişikliği başvuruları ile rafinerici ve bildirime
tabi depolama tarifelerine ilişkin tarife değişikliği bildirimleri 31/10/2008,
b) Dağıtıcı tarife değişikliği bildirimleri 31/12/2008,
tarihlerine kadar, Kuruma sunulur. İşleme lisansı sahipleri, son bildirimlerinde değişiklik olmasa dahi,
31/10/2008 tarihine kadar akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimi yapar.
(2) Birinci fıkradaki süreler, ilgilinin talebi halinde ve başlatılmış işlemlere münhasır olmak üzere, Kurumca
60 iş gününe kadar uzatılabilir.
(3) Onaya tabi tarifelere ilişkin tarife değişikliği başvuruları bu Yönetmeliğin 9 uncu, bildirime tabi
tarifelere ilişkin tarife değişikliği bildirimleri bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre
sonuçlandırılır. Başvurularda mevcut tarifeye göre değişiklik yapılması halinde yapılan değişikliklerin
açıklamaları yer alır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-30/11/2012-28483) (1) İlgili lisans sahipleri; ilan panolarını bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir ve açıklayıcı
duyuruyu bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde internet sayfalarında yayınlamaya başlarlar.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 12 nci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2009 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
30/11/2012
28483
1-
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Bölüm 2/ç: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

12 Nisan 2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta eklenecek ulusal markerin Kurum adına temini
ve teslimi ile akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahibi tüzel kişilerin uymaları gereken usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (Değişik:RG-05/05/2007-26513)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile biodizeli,
b) 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,
c) 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,
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,
ç) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
f) 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,
g) (Değişik:RG-29/12/2012-28512) 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 veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) (Ek:RG-28/5/2008-26889) 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.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markere İlişkin Hükümler
Ulusal Markerin Temini ve Teslimi
MADDE 4 – (1) Kurum ulusal markerin ve ulusal marker kontrol cihazlarının Kurum adına temini ve
akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimiyle ilgili ulusal marker uygulama
faaliyetlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilir.
(2) Ulusal marker uygulama faaliyetleri ile ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimine
ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
MADDE 5 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç),
gazyağı, motorin türleri ve biodizeldir. Kurumdan izin alınması ve sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla Ar-Ge
ve test amaçlı olarak yurt dışından temin edilen ve ulusal marker uygulaması kapsamında bulunan referans test
yakıtlarına ulusal marker eklenmez.
Ulusal Markerin Eklenmesi
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-29/12/2012-28512) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta,
rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş
kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari
faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte
ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.
(2) (Değişik:RG-28/5/2008-26889) 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.
(3) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurumu bilgilendirmek, ilgili ve diğer mevzuata uygun olmak
kaydıyla akaryakıta kendi markerlerini ekleyebilir. Ancak, bu tür markerin ulusal marker ile etkileşime
girmeyecek özellikte olması zorunludur.
Yükümlülükler
MADDE 7 – (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler;
a) Teslim edilen ulusal markerin çalınma veya kaybolmasına ve/veya ziyan olmasına karşı gerekli
tedbirleri almak,
b) Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde belirlenen yer ve koşullarda, doğru, hassas
ve izlenebilir ölçüm sonucu alınabilecek şekilde ekleme (enjeksiyon) yapılabilecek teknik özelliklere sahip,
otomatik dozaj kontrollü enjeksiyon donanımlarını temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,
c) Ulusal markerin akaryakıta eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı
açısından gerekli tedbirleri almak,
ç) Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,
d) Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,
e) Enjeksiyon donanımlarının ayar ve kalibrasyon işlemlerini süresi ve izlenebilirlik zinciri içerisinde
yaptırmak,
ile yükümlüdür.
(2) (Değişik:RG-29/12/2012-28512) Tesislerinde ulusal marker ekleme işlemi yapılacak depolama
lisansı sahipleri ve biyodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e)
bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.
(3) (Ek:RG-05/05/2007-26513) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
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Ulusal Marker Kontrolü
MADDE 8 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt veya ulusal marker
eklenmiş benzin türlerine harmanlanacak etanol içerisinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup
olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Bazı ürünler için uygulamanın ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta ve gazyağı için 1/7/2013 tarihine kadar uygulanmaz.
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-28/5/2008-26889) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 9 – (1) 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile
belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
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Tarihi
Sayısı
12/4/2006
26137
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
6/4/2005
25768
24/6/2005
25855
12/10/2005
25964
9/12/2005
26018
26/7/2006
26240
10/10/2006
26315
5/5/2007
26513
30/11/2007
26716
13/2/2008
26786
28/5/2008
26889
22/6/2008
26914
17/12/2010
27788
17/5/2011
27937
29/12/2012
28512
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(09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
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,
(Değişik:RG-14/2/2012-28204) Sistem kullanım talimatı: Kuruma beyan edilecek formların belirlendiği
bildirim formları tablosu; bildirimlerin kapsamı, yapılma süreleri ve periyotları, ilişkin oldukları dönemler gibi
hususların belirlendiği bildirim yükümlülük tablosu ile formların doldurulmasında göz önünde bulundurulması
gerekenleri açıklayan kullanım kılavuzundan oluşan ve Petrol Piyasası Bilgi Sisteminin kullanımı, bu sistem
aracılığı ile bildirimlerin yapılması ve ilgili diğer tüm 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
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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.
(Değişik fıkra:RG-14/2/2012-28204) Bildirim yükümlülüklerine ilişkin sistem kullanım talimatının
ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.
(Değişik: RG-03/11/2011-28104) 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 yedi gün içerisinde yapılır. Pazarlama
Projeksiyonu Bildirimi bu süre kısıtlarına tabi değildir. Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu fıkrada
yer alan süreler dışında düzeltme yapılabilir.
(Ek fıkra:RG-29/12/2010-27800) (Değişik:RG-14/2/2012-28204) Bu Yönetmelikte veya sistem
kullanım talimatında belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan dönemsel
bildirimler ile oluşuma bağlı olarak yapılması gereken bildirimlerin yapılmaması halinde söz konusu
yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde
tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.
(Ek fıkra:RG-14/2/2012-28204) Bildirim yükümlülüğü, lisansın alındığı ve sona erdiği/iptal edildiği
tarihleri içeren bildirim dönemleri dahil olmak üzere lisansın yürürlükte olduğu dönemleri kapsar. Yeni lisans
alanlar bildirim yapma süresi bitmiş, ancak bildirimin ilişkin olduğu dönemin devam ettiği bildirimleri de
yapmakla yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-12/01/2013-28526) Düzeltme yapılamayacak bildirimler ile bildirim yapılmaması veya
eksik yapılması halinde eksikliğin tamamlanması için süre verilmeyecek ya da farklı süre verilecek bildirimler
Sistem Kullanım Talimatı ile belirlenir.
Bildirim genel esasları
Madde 8 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Dönemsel bildirimler
MADDE 9 – (Değişik:RG-14/2/2012-28204)
Lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda sayılan bildirimleri dönemsel olarak sistem kullanım talimatı
çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.
1) Rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
2) Dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
3) İhrakiye teslimi bildirimi; ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılır.
4) Depolama bildirimi; depolama lisansı sahipleri tarafından yapılır.
5) Madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri tarafından yapılır.
6) İşleme bildirimi; işleme lisansı sahipleri tarafından yapılır.
7) Serbest kullanıcı bildirimi; serbest kullanıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
8) Bayilik bildirimi; bayilik lisansı sahipleri tarafından yapılır.
9) Taşıma bildirimi; taşıma lisansı sahipleri tarafından yapılır.
10) İletim bildirimi; iletim lisansı sahipleri tarafından yapılır.
11) Diğer bildirimler;
Yukarıda sayılan bildirimler; ilgili mevzuatta başka şekilde düzenlenmedikçe, lisans alt başlığında söz
konusu faaliyetler işlenmiş olan lisans sahipleri tarafından da yapılacaktır.
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Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 10 – (Değişik:RG-14/2/2012-28204)
Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda
sayılan bildirimleri oluşuma bağlı olarak sistem kullanım talimatı çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.
a) 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.
b) 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.
c) Sanayici bildirimi; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya rafinerilere
teslim eden ya da ihraç eden sanayicilerce yapılır.
Sistem kullanım talimatı kapsamında aşağıda yer alan bildirimler ayrıca yapılır.
d) Oluşuma bağlı rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
e) Oluşuma bağlı dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
f) Oluşuma bağlı ihrakiye teslimi bildirimi; ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılır.
g) Oluşuma bağlı depolama bildirimi; depolama lisansı sahipleri tarafından yapılır.
h) Oluşuma bağlı madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri tarafından yapılır.
i) Oluşuma bağlı işleme bildirimi; işleme lisansı sahipleri tarafından yapılır.
j) Oluşuma bağlı iletim bildirimi; iletim lisansı sahipleri tarafından yapılır.
k) Oluşuma bağlı diğer bildirimler;
Lisans sahipleri lisanslarına alt başlık olarak işlenmiş olan faaliyetlere ilişkin oluşuma bağlı bildirimleri
de yapmakla yükümlüdürler.
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
Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Geçici Madde 2 – (Ek: RG-03/11/2011-28104)
2011 yılına ilişkin Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi 31/12/2011 tarihine kadar yapılır.
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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Bölüm 2/e: Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
09/12/2005
26018
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
112/05/2009
27226
234567-

26/12/2009
29/12/2010

27444
27800

3/11/2011
14/02/2012

28104
28204

12/01/2013

28526
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
Bölüm 3/b: Para Cezaları Hakkında Tebliğ

TEBLİĞLER

(19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
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 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve
ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları,
1/1/2013 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

KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA
CEZALARI
(YTL)

2012 YILINDA
UYGULANACAK PARA
CEZALARI
(TL)

2013 YILINDA
UYGULANACAK PARA
CEZALARI
(TL)

600.000,-

815.555

879.168

250.000,-

339.814

366.319

1.000-50.000,-

1.358 - 67.962

1.463 - 73.263
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
Bölüm 3/c: Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

ilgili olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 inci günü (dönemi izleyen 35 inci gün) saat 24.00’a kadar Tebliğ
eki form formatında ve sadece elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire
Başkanlığına göndermek zorundadır.
(3) Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Üretim, İthalat, Satış ve Stok Formları oluşturulmayan madeni
yağlar hiçbir şekilde piyasaya sunulamaz.
MADDE 9 – (1) Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine
ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini
yapamaz.
(2) Madeni yağ üreticileri, temin ettikleri baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan
ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunamaz, ticari faaliyete konu edemez.
(3) (Ek:RG-23/12/2011-28151) Mevcut Türk Standardı/TSE Kalite Kriteri'nde değişiklik
(revizyon/tadil) olması veya yeni Türk Standardı/TSEK Kalite Kriteri yayınlanması nedeniyle, madeni yağ
üreticisinin sahip olduğu TSE/TSEK Uygunluk Belgesinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, yeni belgenin
alınması için Türk Standardının/TSEK Kalite Kriterinin yürürlük tarihinden itibaren altı ay süre tanınır. Bu süre
sonunda TSE/TSEK Uygunluk Belgesini yenilemeyen madeni yağ üreticileri bu belge kapsamında ürettiği
ürünlerin üretimini belgenin yenilenme işlemi tamamlanana kadar durdurur.
MADDE 10 – (1) Madeni yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura, sevk irsaliyesi vb. belgelerde satışı
yapılan madeni yağın adını ve 12 haneli (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasını belirtmek
zorundadır.
MADDE 11 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt,
solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde
edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemez ve satılamaz, akaryakıt olarak bulundurulamaz ve/veya bu
özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamaz, kullanılamaz. Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları
piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu
durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağlar; ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden usulüne uygun olarak alınmış,
gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olan yerlerin dışında hiçbir
şekilde satışa sunulamaz, depolanamaz veya bu amaçla bulundurulamaz.
(3) (Değişik:RG-24/2/2011-27856)1 Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı
tesislerde yapılır.2 Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış ve/veya kullanım hakkı
alınmış ve/veya devralınmış Marka Tescil Belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini yapabilir. Madeni
yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ üretimi yapamaz.”
Ancak bu fıkra dışında yapılacak üretimler Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre izin alınarak yapılabilir.
(4) Madeni yağ üreticileri lisanslarında gerekli tadil işlemini yapmadan, lisansta kayıtlı olan miktarın
üzerinde baz yağ temini yapamaz ve/veya madeni yağ üretemez.
MADDE 12 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin gerçekleştirileceği 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. Standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk
belgesine sahip olma şartı aranır.
MADDE 13 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları; piyasaya sunumunu yaptıkları madeni
yağların ambalajları üzerinde, ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları, bilimsel nitelikte çalışmalara
dair belgelerle ispatlamak ve denetim sırasında istenmesi halinde Kuruma veya Kurum adına denetim yapmakla
yetkili kılınan personele ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları, piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların, insan
sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolün ve gözetiminin sağlanmasını
teminen, sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları
düzenleyen ilgili diğer mevzuata uymak zorundadır.
MADDE 14 – (1) Madeni yağlar; normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında
uygulandığında veya ürünün piyasaya sunumuna, etiketlenmesine ve kullanımına dair açıklamalar veya üretici
tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan ve çevre
sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
MADDE 15 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine,
Endüstri Mühendisliği veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet alanında mesleki
1

Bu değişiklik 12/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Danıştay 13. Dairesinin 04/06/2012 tarihli ve E:2012/287 sayılı kararıyla, Tebliğ’in 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci
cümlesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı 13/08/2012 tarihinde tebellüğ edilmiştir.
2
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
Bölüm 3/c: Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim
yapmakla yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken kolaylığı sağlamak,
lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime
hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve
saklamak zorundadır.
(2) Madeni yağ üreticileri lisans kapsamındaki tesiste görevlendirilen çalışanlarına ait “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”ne ilişkin bilgileri üçer aylık dönemler halinde hazırlamak ve yapılacak denetimlerde görevli
personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.
MADDE 16 – (1) Madeni yağların üretimi, depolanması, taşınması ve satışı faaliyetlerinde bulunan
gerçek ve tüzel kişiler söz konusu faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun
veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre
tehlikeli maddeler mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, İdari Yaptırımlar ve Yürürlük
MADDE 17 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları ilgili ve diğer mevzuatta
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak madeni yağların piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdürler. Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları madeni yağ satışı yaptıkları gerçek veya
tüzel kişilere ait kayıtları en az 5 yıl süre ile (satış faturalarıyla birlikte, satış faturalarındaki madeni yağ
alıcılarının ticaret sicil no, TC kimlik no, vergi no, vergi dairesi, fatura tarihi-no, sevk irsaliye tarihi-no, satılan
ürünün GTİP no, miktarı, birim fiyatı vb. dökümleri gerek kayıt ortamında gerekse elektronik ortamda)
saklamak zorundadır. Bu kayıtları yapılacak denetimlerde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla
yetkilendirilmiş kişilere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetim yapmakla yetkili kurum yetkililerine, talep
edilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
(2) Üreticisinin tespit edilemediği durumlarda, 30 (otuz) gün içerisinde üreticisine veya ürünü tedarik
ettiği gerçek veya tüzel kişiye ait isim, fatura, adres vb. bilgileri yazılı olarak Kuruma veya Kurum adına
denetim yapmakla yetkili kişilere beyan etmeyen kişi/kişiler madeni yağ üreticisi olarak kabul edilir. Bu kişiler
hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.
MADDE 18 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üreticileri, bir önceki takvim yılına ait üretim faaliyetine yönelik olarak düzenlenen ve
içerisinde asgari olarak;
a) Lisans sahibi tarafından temin edilen baz yağların ve/veya katıkların amacı dışında kullanılıp
kullanılmadığına, ne kadarının üretimde kullanıldığına, ne kadarının stoklarda tutulduğuna ve ne kadar baz yağ
temin edildiğine,
b) Lisans kapsamında üretimi yapılan muhtelif madeni yağların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon
(GTİP) numarasına, miktarına ve bu yağların ne kadarının stoklarda tutulduğuna, ne kadarının satışının
yapıldığına ve bunların satışının yapıldığı gerçek veya tüzel kişilere ait tespitlere,
c) Madeni yağ üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen Üretim Kartlarına ve Stok sayımlarına,
ç) Madeni yağ üretim faaliyeti kapsamında düzenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,
d) Lisans kapsamında yer alan ürünlerin haricinde, akaryakıt harici ürün kullanıp kullanmadığı ile
bunlara yönelik olarak üretim yapıp yapmadığına,
e) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli olan yardımcı malzemelerin, ambalaj malzemesinin
ve benzeri temin edilip edilmediğine,
f) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli personelin istihdam edilip edilmediği, elektrik, su
ve benzeri giderlerin bulunup bulunmadığı ve yapılan üretim ile tutarlı olup olmadığına,
g) ÖTV ve KDV tahakkukuna,
ilişkin bilgilerin yer aldığı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu’nun aslını veya noter onaylı
bir suretini, yapılacak denetimlerde görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.
MADDE 19 – (1) Bir madeni yağın ilgili mevzuat gereklerine uygun olmasına rağmen, temel gerekleri
karşılamadığı ve çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Kurum, ülke sınırları içinde
bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar. Kontrol sonucunda ürünün çevre ve insan sağlığı
yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Kurum;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, ilgili diğer mevzuatta belirtilen
usul ve esaslar doğrultusunda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,
sağlar.
MADDE 20 – (1) Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
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Bölüm 3/c: Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Tebliğ hükümlerine göre
yapılır.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen idari yaptırımlar ve/veya cezalar uygulanır.
MADDE 22 – (1) Değişik:RG-23/12/2011-28151)
Bu Tebliğin;
a) 15 inci maddesi 1/6/2011 tarihinde,
b) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 30/6/2011 tarihinde,
c) 10 uncu maddesi ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2011 tarihinde,
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 30/6/2012 tarihinde,
d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin Yayımlandığı Resmî
Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/02/2011
27844
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapan
Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/02/2011
27856
23/12/2011
28151
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KURUL KARARLARI

Bölüm 5/g: Karar No:1153

(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- (Değişik fıkra : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) (1) Bu
Karar, ulusal markerin akaryakıta ve benzin türlerine harmanlanacak etanole 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,
(Değişik bent : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) e) İlgili lisans sahibi
tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta ve benzine harmanlanacak
etanole 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,
(Değişik bent : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) 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 veya benzin türlerine
harmanlanacak etanole 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
2

Ocak 2013

PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/g: Karar No:1153

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- (Değişik fıkra : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) (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 veya benzin türlerine
harmanlanacak etanole 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 : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) (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
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ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde veya son işaretleme tarihinden
itibaren üç ay içinde kullanılmamış olması durumunda Kurum ve yetkili kuruluş derhal bilgilendirilir ve
Kurumdan izin alınmadığı takdirde 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.
(Ek fıkra : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511) (6) Gazyağı ve naftaya
eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker gazyağı ve nafta için, benzin türlerine harmanlanacak etanole
eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker etanol için kullanılır. Teslim alınan ulusal markerler birbirleri ile
karıştırılmaz.
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
(Mülga Geçici Madde 1 : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511)
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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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/g: Karar No:1153
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)
6

Ocak 2013

PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/g: Karar No:1153
EK-334

Örnek Teminat Mektubu

TEMİNAT MEKTUBU
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl Çankaya/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
4

(Ek: 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283)
(Değişik: 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511)
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/g: Karar No:1153

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
123456-

17/1/2008
6/3/2008

1465
1518/20-b

25/1/2008
14/3/2008

26767
26816

25/12/2008
29/6/2009

1909
2153

31/12/2008
9/7/2009

27097
27283

20/12/2012

4197-9

28/12/2012

28511
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240
EK-1
Elektronik Veri Tabloları
İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1)

Tarih

Bayi Lisans No

Akaryakıt Türü

Dönem Başı Stok

Tanka Dolum

Pompa
Satış

Dönem Sonu
Stok

Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı
Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı

Açıklama

TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 2)
Tarih

Tarih

Dönem

Bayi Lisans No

Bayi Lisans
No

Bayi Lisans
No

1

Akaryakıt Türü

Köy Pompası
No

Akaryakıt
Türü

Tanker Plaka No

Pompa Satış

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı

KÖY POMPASI OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 3)
Akaryakıt
Dönem Başı
Dönem Sonu
Tanka Dolum
Pompa Satış
Türü
Stok
Stok

Açıklama

İstasyondan Yapılan
Dolum Miktarı

İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ AYLIK ÖZET BİLGİ TABLOSU (TABLO 4)
Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı
Dönem Başı
Dönem Sonu
Tanka Dolum
Pompa Satış
Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı
Stok
Stok

Açıklama

Açıklama

İSTASYONLU BAYİ DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 5)
Bayi
Belge
Tarihi

1
2

Bayi Belge
No

Bayi Lisans
No

Akaryakıt Türü

Satış Yapılan İl

Belgelenen Dış Satış
Miktarı

2

Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi

Dağıtıcı
Sevk
İrsaliye No

Açıklama

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 6)
Belge
Tanzim
Tarihi

Bayi
Lisans
No

Akaryakıt
Türü

Dağıtıcı Satış
Miktarı

Dağıtıcı Sevk
İrsaliye No

İstasyon
Dolum

Köy Pompası
Dolum

Tarımsal Satış Amaçlı
Tanker Satış

Dış Satış
Miktarı

İade
Edilen
Miktar

Açıklama

AYLIK AKARYAKIT STOK VE ALIM SATIM RAPORU TABLOSU (TABLO 7)
Mutabakat Dönemi

Bayi Lisans No

Dağıtıcı Tarafından Satılan
Akaryakıt Miktarı

Akaryakıt Türü

Otomasyon
Sisteminden Geçen
Akaryakıt Miktarı

Dış Satış
Miktarı

Mutabakat

Açıklama

ÖZEL DURUM TABLOSU (TABLO 8)
3

Açıklama
Kodu

Bayi
Lisans
No

Akaryakıt
Türü

4

Özel Durum Başlangıç
Tarihi ve Saati

5

6

Özel Durum Bitiş
Tarihi ve Saati

7

Özel
9
Akaryakıt
8
Durum
Miktarındaki Kayıp
Türü

10
Akaryakıt
Miktarındaki
Kazanç

11

Durum

Açıklama

AKARYAKIT İSTASYONU FİYAT TAKİP TABLOSU (TABLO 9)
Tarih-Saat

Bayi Lisans No

Akaryakıt Türü

Geçerli Satış Fiyatı

NUMUNE ANALİZ BİLGİLERİ TABLOSU- (TABLO 10)

3

(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Tarih”
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel Durum Başlangıç Tarihi”
5
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel Durum Başlangıç Saati”
6
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel Durum Bitiş Tarihi”
7
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel Durum Bitiş Saati”
8
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Akaryakıt Miktarındaki Değişim”
9
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
10
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
11
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
4
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

Numune Alım Tarihi

Bayi Belge
Tanzim Tarihi

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

Bayi Lisans No

Bayi Belge No

Akaryakıt Türü

Analiz
Tarihi

Analizi Yapan
Kurum

Akreditasyon No

Analiz No

İSTASYONSUZ BAYİ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 11)
Dağıtıcı
12
Akaryakıt
Dağıtıcı Sevk İrsaliye
Sevk
Dağıtıcı Satış
Türü
Tarihi
İrsaliye
No

Bayi Lisans No

Açıklama

Analiz Sonucu

Belgelenen Dış
Satış Miktarı

Satış Yapılan
Açıklama
İl

TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 12)
Dönem

Bayi Lisans No

Akaryakıt Türü

Tanker Plaka No

Pompa Satış

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı

Açıklama

KÖY POMPASI AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 13)
13

Dönem

Bayi Lisans No

Köy Pompası
No

Akaryakıt
Türü

Dönem
Başı
Stok

Tanka Dolum

Pompa Satış

Dönem Sonu
Stok

İstasyondan Yapılan
Dolum Miktarı

Açıklama

14

Belge Tanzim Tarihi

Bayi Lisans No

GÜNLÜK SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 14)
Akaryakıt Türü
Dağıtıcı Satış Miktarı

Dağıtıcı Sevk İrsaliye No

Açıklama

12

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
14
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru (01/07/2012 tarihinden itibaren Kurumun erişimine sağlanacaktır.)
13
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

15

Bayi Lisans No

Enlem

Boylam

16

Bayi Lisans No

Köy Pompası
No

Enlem

17

Bayi Lisans No

BAYİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 15)
Tank Sayısı
Toplam Kapasite

Pompa Sayısı

KÖY POMPASI BİLGİ TABLOSU (TABLO 16)
Boylam
Tank Sayısı
Toplam Kapasite

Tabanca Sayısı

Pompa Sayısı

Marka

Tabanca
Sayısı

TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 17)
Tanker Plaka No
Toplam Kapasite

15

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
17
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
16

10

Ocak 2013

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240
TABLO AÇIKLAMALARI
İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1)

SÜTUNLAR

İstasyondaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo.

Tarih:

Günlük

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dönem Başı Stok:

00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

Tanka Dolum:

00:00-23:59 arası tanklara dolumuyapılan akaryakıt miktarı

Pompa Satış:

00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

Dönem Sonu Stok:
Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere
Yapılan Dolum Miktarı:

23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı
00:00-23:59 arası köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı

Açıklama:
Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 18(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)
Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine günlük olarak sağlanacaktır. 19Bir tarihe ait tablonun ertesi gün saat 06:00’a kadar
gönderilmesi gerekmektedir.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

TARIMSAL SATIŞ AMAÇLI TANKER OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 2)
SÜTUNLAR

Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo.

Tarih:

Günlük

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Tanker Plaka No:

Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası

Pompa Satış:

00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

18
19

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

00:00-23:59 arası istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı:

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 20(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)
Açıklama
Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine günlük olarak sağlanacaktır. 21Bir tarihe ait tablonun ertesi gün saat 06:00’a kadar
gönderilmesi gerekmektedir.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

KÖY POMPASI OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 3)
SÜTUNLAR

Köy pompasındaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo.

Tarih:

Günlük

Bayi Lisans No:

Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayilik lisans numarasına ek getirilerek oluşan numara

22

23

Köy Pompası No:

Kurum tarafından sağlanan köy pompası belirleyici numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dönem Başı Stok:

00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

Tanka Dolum:

00:00-23:59 arası tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı

Pompa Satış:

00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

Dönem Sonu Stok:

23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı:

00:00-23:59 arası istasyondan köy pompasına ikmal edilen akaryakıt miktarını

Açıklama

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 24(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine günlük olarak sağlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.

20

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
22
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
23
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
24
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
21
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BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

SÜTUNLAR

İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ AYLIK ÖZET BİLGİ TABLOSU (TABLO 4)
Dağıtıcı lisansı sahibinin tüm akaryakıt istasyonlarına ilişkin oluşturacağı düzeltilmiş verilerin bulunduğu
özet tablo.

25

Dönem (yıl/ay):

Aylık

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dönem Başı Stok:

Ayın başlangıcında tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

Tanka Dolum:

Ay içerisinde tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı

Pompa Satış:

Ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

Dönem Sonu Stok:
Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere
Yapılan Dolum Miktarı:

Ay sonu itibarı ile tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

Açıklama:

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 26(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

İlgili ay içerisinde köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı

Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine aylık olarak sağlanacaktır.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Rapora esas dönemi izleyen ayın 5 inci gününe kadar oluşturulacaktır.
Tarih formatı 27yıl/ay olacaktır.

İSTASYONLU BAYİ DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 5)
SÜTUNLAR

Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin yaptığı dış satışları takip edeceği tablo.

Bayi Belge Tarihi:

Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi

Bayi Belge No:

Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

25
26
27

(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “ay/yıl”
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “ay/yıl”
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Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Satış Yapılan İl:

Satışın yapıldığı il

Belgelenen Dış Satış Miktarı:

Dağıtıcı Sevk İrsaliye No:

Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneğindeki miktar
29
Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin
tarihi
Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin
numarası

Açıklama:

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 30(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

28

Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi:

Tablo oluşuma bağlı olup, bayinin dış satışı olmaması durumunda "0" değeri girilecektir
Dış satışa esas dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar hazırlanacaktır.
Dağıtıcı lisansı sahibi bayisinin gönderdiği satış belgelerini düzenlediği irsaliyelerle eşleştirecektir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

SÜTUNLAR

SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 6)
Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisine düzenlediği sevk irsaliyeleri üzerinden tüm satışları
izleyeceği/raporlayacağı tablo.

Belge Tanzim Tarihi:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği belgenin tarihi

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dağıtıcı Satış Miktarı:

Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar

Dağıtıcı Sevk İrsaliye No:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası

İstasyon Dolum:

Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesine karşılık istasyon tankına koyduğu ve otomasyon sisteminden
gelen istasyon tankına akaryakıt dolum miktarı

28

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
30
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
29
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Köy Pompası Dolum:

Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı köy pompası deposuna koyduğu ve otomasyon
sisteminden gelen köy pompası tankına akaryakıt dolum miktarı

Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Satış:

Bayinin dağıtıcıdan aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı tarımsal satış amaçlı tankerinden sattığı ve otomasyon
sisteminden gelen akaryakıt satış miktarı

Dış Satış Miktarı:

Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen “satış belgesi”nde belirtilen akaryakıt miktarı

İade Edilen Miktar:

Bayinin dağıtıcı lisansı sahibine iade ettiği akaryakıt miktarı

Açıklama

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 31(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Dağıtıcılar bayilere yaptıkları her satış esnasında düzenledikleri irsaliye numaraları üzerinden bayisinin yaptığı satışları izleyecektir.
İlgili dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar hazırlanacaktır.
Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

AYLIK AKARYAKIT STOK VE ALIM SATIM RAPORU TABLOSU (TABLO 7)
SÜTUNLAR

Dağıtıcı lisansı sahibinin aylık dönemler itibarıyla düzenleyeceği mutabakat tablosu.

Mutabakat Dönemi:

Aylık

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı
Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı:

Dağıtıcının ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı akaryakıt satışlarının irsaliye bazında toplamı
İrsaliye bazında istasyonun deposuna dolan, köy pompasına dolan, tarımsal amaçlı satış tankeri ile satışı yapılan
akaryakıt miktarı

Dış Satış Miktarı:

Bayilik lisansı sahibi tarafından yapılan toplam akaryakıt dış satış miktarı (irsaliye bazında)

Mutabakat:

"Sağlandı" - "Sağlanmadı" ibaresinin bulunduğu alan

Açıklama:

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 32(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Mutabakata esas dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar hazırlanacak ve Kuruma bildirilecektir.
31
32

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Tarih formatı 33yıl/ay olacaktır.

ÖZEL DURUM TABLOSU - (TABLO 8)
SÜTUNLAR

Açıklama gerektiren özel durumların bildirileceği tablo.

34

Açıklama Kodu:

Diğer tablolarda bulunan açıklamalara verilen kod

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

35

Özel Durum Başlangıç Tarihi ve Saati:

36

Özel Durum Bitiş Tarihi ve Saati:

39

Özel durumun başladığı tarih ve saat

37
38

Özel durumun bittiği tarih ve saat

40

Özel Durum Türü:

Özel durumun türü

41
42

Akaryakıt Miktarındaki Kayıp:

43

Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki kayıp

33

(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “ay/yıl”
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Tarih: Özel durumun oluşma tarihi”
35
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “Özel Durum Başlangıç Tarihi”
36
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “Özel durumun başladığı tarih”
37
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel durum başlangıç saati : Özel durumun başladığı saat”
38
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “Özel Durum Bitiş Tarihi”
39
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali “Özel durumun bittiği tarih”
40
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Özel durum bitiş saati : Özel durumun bittiği saat”
41
(Mülga: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali : “Akaryakıt Miktarındaki Değişim: Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki değişim”
42
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
43
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
34
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46
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Akaryakıt Miktarındaki Kazanç:

45

Durum:

47

Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki kazanç
Özel durum kaydı kapatma işareti

Gerekli olabilecek açıklamalar

Açıklama:

Veri tablolarında bulunan "Açıklama" sütununda yer alan açıklama numarasının karşılığı detaylı açıklamanın yer alacağı tablo
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
48

Durum kolonuna özel durum kaydını tamamlamak ve kesinleştirmek için “1”, kaydı kesinleştirmeden güncellemek için “0” girilecektir.

AKARYAKIT İSTASYONU FİYAT TAKİP TABLOSU - (TABLO 9)
SÜTUNLAR

Bayilerin akaryakıt türlerine göre satış fiyatlarının izleneceği tablo.

Tarih- Saat:

Anlık

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayilerde satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Geçerli Satış Fiyatı

Geçerli olan fiyat(virgülden sonra iki haneye kadar girilecektir)

Akaryakıt türlerine göre bayinin satış fiyatları günlük olarak gönderilecek, ayrıca akaryakıt fiyatının değişmesini müteakip yeni fiyat anlık olarak gönderilecektir.
Tarih formatı gün/ay/yıl saat-dakika olacaktır.

NUMUNE ANALİZ BİLGİLERİ TABLOSU- (TABLO 10)
SÜTUNLAR

İstasyonlardan alınan numunelerin izleneceği tablo.

Numune Alım Tarihi:

Numunenin istasyondan alındığı tarih

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayilerde satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Analiz Tarihi:

Numunenin analizinin yapıldığı tarih

Analizi Yapan Kurum:

Numune analizini yapan kurumun resmi adı

44

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
46
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
47
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
48
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
45
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Akreditasyon No:

Numune analizini yapan kurumun akreditasyon numarası

Analiz No:

Numune analizini yapan kurumun verdiği analiz numarası

Analiz Sonucu:

Analiz raporunun sonucu (Geçerli veya Geçersiz)

Açıklama:

Gerekli olabilecek açıklamalar 49(Açıklama var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

İstasyondan alınan numunelerin kaydı bu tabloda yapılacaktır.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.

İSTASYONSUZ BAYİ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU - (TABLO 11)
SÜTUNLAR

İstasyonsuz bayilerin yaptığı satışların izleneceği/raporlanacağı tablo.

Bayi Belge Tanzim Tarihi:

Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi

Bayi Belge No:

Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayilerde satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dağıtıcı Satış:

Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar

50

51

Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin tarihi

Dağıtıcı Sevk İrsaliye No:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası

Belgelenen Dış Satış Miktarı:

Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneği esasındaki miktar

Satış Yapılan İl:

Bayinin akaryakıt satışını gerçekleştirdiği il

Açıklama:

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 52(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Ölçü birimi kilogram’dır
İlgili dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar hazırlanacaktır.
Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.

49

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
51
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
52
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
50

18

Ocak 2013

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU - (TABLO 12)
SÜTUNLAR

Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo.

Dönem:

Aylık

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Tanker Plaka No:

Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası

Pompa Satış:

İlgili ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı:

İlgili ay içerisinde istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı

Açıklama

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 53(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine 54aylık olarak sağlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
55

Rapora esas dönemi izleyen ayın 5 inci gününe kadar oluşturulacaktır.

56

Dönem formatı yıl/ay olacaktır.

KÖY POMPASI AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU - (TABLO 13)
SÜTUNLAR

Köy Pompasındaki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo.

Dönem:

Aylık

Bayi Lisans No:

Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayilik lisans numarasına ek getirilerek oluşan numara

57

58

Köy Pompası No:

Bayinin lisansına derç edilmiş köy pompaları için Kurum tarafından verilmiş olan belirleyici numara

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dönem Başı Stok:

Ayın başlangıcında tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

53
54
55
56
57
58

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali: “Günlük”
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali: “Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.”
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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Tanka Dolum:

Ay içerisinde tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı

Pompa Satış:

Ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı

Dönem Sonu Stok:

Ay sonu itibarı ile tanklarda bulunan akaryakıt miktarı

İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı:

İlgili ay içerisinde akaryakıt istasyonundan köy pompasına ikmal edilen akaryakıt miktarını

Açıklama

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı 59(Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak, Kurumun erişimine aylık olarak sağlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
60

Rapora esas dönemi izleyen ayın 5 inci gününe kadar oluşturulacaktır.

61

Dönem formatı yıl/ay olacaktır.
62

SÜTUNLAR

GÜNLÜK SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 14)

Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisine düzenlediği sevk irsaliyeleri üzerinden tüm satışları izleyeceği/raporlayacağı günlük tablo.

Belge Tanzim Tarihi:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği belgenin tarihi

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Akaryakıt Türü:

Bayiler tarafından satılabilecek, mevzuatın izin verdiği akaryakıt türü

Dağıtıcı Satış Miktarı:

Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar

Dağıtıcı Sevk İrsaliye No:

Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası

Açıklama

Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı (Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir.)

Dağıtıcılar bayilere yaptıkları her satış esnasında düzenledikleri irsaliye numaraları üzerinden bayisinin yaptığı satışları izleyecektir.
Belge tanzim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde Kurumun erişimine sağlanacaktır.
Tablolar akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
Açıklama kodu her bir olaya karşılık gelecek olup, her bir olay ayrı kodlanacaktır.
Ölçü birimi: Fuel Oil türleri için kilogram, diğer akaryakıt türleri için litre’dir.
59

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
61
(Değişik: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru) Eski Hali: Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.
62
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru (01/07/2012 tarihinden itibaren Kurumun erişimine sağlanacaktır.)
60
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Tarih formatı gün/ay/yıl olacaktır.
63

SÜTUNLAR

BAYİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 15)

Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin güncel bilgilerini raporlayacağı tablo.

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Enlem:

Bayinin coğrafi enlemi

Boylam:

Bayinin coğrafi boylamı

Tank Sayısı:

Bayinin toplam tank sayısı

Toplam Kapasite:

Bayinin litre cinsinden toplam kapasitesi

Pompa Sayısı:

Bayinin toplam pompa sayısı

Tabanca Sayısı:

Bayinin toplam tabanca sayısı

Marka:

İstasyonun faaliyet gösterdiği dağıtıcının ticari markası

Coğrafi enlem ve boylam ondalık derece cinsinden girilecektir. Örn. EPDK [+39.89331,+ 32.81113]
64

SÜTUNLAR

KÖY POMPASI BİLGİ TABLOSU (TABLO 16)

Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin köy pompalarının güncel bilgilerini raporlayacağı tablo.

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Köy Pompası No:

Bayinin lisansına derç edilmiş köy pompaları için EPDK tarafından verilmiş olan belirleyici numara

Enlem:

Bayinin köy pompasının coğrafi enlemi

Boylam:

Bayinin köy pompasının coğrafi boylamı

Tank Sayısı:

Bayinin köy pompasının toplam tank sayısı

Toplam Kapasite:

Bayinin köy pompasının litre cinsinden toplam kapasitesi

Pompa Sayısı:

Bayinin köy pompasının toplam pompa sayısı

Tabanca Sayısı:

Bayinin köy pompasının toplam tabanca sayısı

Coğrafi enlem ve boylam ondalık derece cinsinden girilecektir. Örn. EPDK [+39.89331,+ 32.81113]
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Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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SÜTUNLAR

TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 17)

Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin tarımsal amaçlı satış tankerlerinin güncel bilgilerini raporlayacağı tablo.

Bayi Lisans No:

Bayilik lisans numarası

Tanker Plaka No:

Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası

Toplam Kapasite:

Tarımsal satış amaçlı tankerin toplam kapasitesi

65

Ek: 23/05/2012 tarih ve 1544 sayılı Daire Başkanlığı Oluru
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2007
26574
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
127/12/2007
1442
30/12/2007
26742
230/6/2008
1660
4/7/2008
26926
327/8/2009
2221/5
8/9/2009
27343
425/3/2010
2483/8-2
1/4/2010
27539
528/12/2010
2967-5
31/12/2010
27802
622/6/2011
3287
1/7/2011
27981
76/7/2011
3312-5
16/7/2011
27996
825/1/2012
3657-4
11/2/2012
28201
921/06/2012
3889-12
29/6/2012
28338
10-
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BÖLÜM 5/ğ
Karar No:1240
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/o: Karar No:4202

(28 Aralık 2012 Tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
2013 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: 4202

Karar Tarihi: 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27
inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 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 nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü
maddesi uyarınca 2013 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
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
İşleme lisansı
- Petrokimya için
- Biyodizel için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için gemi başına
Bayilik lisansı için

415.000.- (dörtyüzonbeşbin) TL,
300.000.- (üçyüzbin) TL,
17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,
17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL
17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,
17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,
6.000.- (altıbin) TL,
59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
0.- (sıfır) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
1.200.- (binikiyüz) TL,

b) Lisans sureti
c) Lisans tadili:
Rafinerici lisansı için
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İşleme lisansı için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için
Bayilik lisansı için

Lisans alma bedelinin % 2’si
Lisans alma bedelinin % 2’si
3.000.- (üçbin) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
1.800.- (binsekizyüz) TL,
3.000.- (üçbin) TL,
1.800.- (binsekizyüz) TL,
1.800.- (binsekizyüz) TL,
1.800.- (binsekizyüz) TL.

d) Süre uzatımı (vize)

Lisans alma bedelinin % 50’si

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni

17.800 (onyedibinsekizyüz)TL,

f) Tarife onayı

0.- (sıfır) TL.

Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/ö: Karar No:4179

(25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle Yükümlü
Oldukları 2013 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin
Kurul Kararı
KURUL KARARI
Karar No : 4179

Karar Tarihi : 13/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2013 yılı için uygulanacak
katılma payına ilişkin olarak 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 2013 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 2013 yılı katılma
payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2013 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde
hesaplanır.
Madde 2 - Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
KURUL KARARLARI

Bölüm 5/r: Karar No: 4170-5

(05/01/2013 tarihli ve 28519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 4170-5

Karar Tarihi: 13/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli ve 4170-5 sayılı Kararı ile, Dağıtıcı lisansı
sahiplerine, Kurumun ilgili mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073 sayılı Kurul Kararı ve Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliği’nde yer alan hususlar doğrultusunda, 01/01/2013 - 31/12/2015 tarihleri arasında,
dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/s
Karar No:3195-11

(11/5/2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Kararı
Karar No : 3195-11

Karar Tarihi : 28/4/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/4/2011 tarihli toplantısında; “Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü fıkrası Uyarınca Yapılacak
Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA
TEBLİĞİN 11 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI UYARINCA YAPILACAK ÜRETİMLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 1 – Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar ve Madeni
Yağ Lisansı sahipleri, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, madeni yağ üretim tesisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahiplerine,
sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne (OEM) aşağıda belirlenen yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi kaydıyla madeni yağ üretimi yapabilir.
a) Madeni yağ üretim faaliyetini, petrol piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve
esaslara göre yürütmek,
b) Lisanslarında kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ tüketimi ve madeni yağ üretimi yapmamak,
c) TSE Türk Standartlarına Uygunluk ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi bulunmayan madeni yağların
üretimini yapmamak. (Bu madde ihracat amaçlı yapılacak üretimlerde uygulanmaz.)
ç) Madeni yağ üretimi yapılan dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç
Üreticileri’ne ait üretim bilgilerini, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 8
inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına
bildirmek,
d) Taraflar arasında imzalanan, marka ve logoların üretici firma tarafından, üretim safhasında
kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesi halinde, söz
konusu sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesini müteakip durumu onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı
olarak bildirmek,
e) Konu ile ilgili olarak Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ve
Kurum adına denetim yapmakla yetkili kılınan kişilerin inceleme yapmasına müsaade etmek
ile yükümlüdür.
MADDE 2- (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne
madeni yağ üretimi yapacak olan Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar
ve Madeni Yağ Lisansı sahipleri, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla yükümlü olup, Kurum
onayını müteakip bu kişilere madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
a) Madeni yağ üretimi yapılacak kişi/kişiler ile imzalanan marka veya logoların üretici firma tarafından,
üretim safhasında kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin (asgari
olarak tarafların unvanı, varsa ticaret sicil ve vergi numarası, adresi, dağıtıcı ise dağıtıcı lisans numarası,
sözleşme/muvafakat konusu markanın/markaların adı ile üretimi yapılacak olan madeni yağların cinsine ilişkin
bilgilerin yer aldığı) aslı veya noterden tasdikli sureti,
b) İlgili sözleşme veya muvafakatnameyi imzalayan kişilerin tarafları veya muvafakat vereni temsil ve
ilzama yetkili olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti,
c) Madeni yağ üretimi yapılacak olan kişinin dağıtıcı lisansı sahibi olması halinde asgari olarak 04 emtia
içeriğinin yer aldığı Marka Tescil Belgesi’nin aslı veya noter onaylı bir suretinin,
ç) Madeni yağ üretimi yapılacak kişinin sanayici olması halinde ilgili mevzuat uyarınca vizeleri yapılmış
Sanayi Sicil Belgesi’nin ve sanayi tesisine ait Kapasite Raporunun onaylı bir suretinin, Türkiye’de üretim
faaliyetinde bulunmayan Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’nin veya onların Türkiye’deki distribütörlerinin,
Orijinal Ekipman ve Araç Üreticisi olduklarına dair ilgili birlik veya derneklerden alacakları belgeyi,
Kuruma sunulması zorunludur.
(2) Madeni yağ üretim tesislerinde Gres üretim ünitesi bulunmayan Madeni Yağ Lisansı sahipleri, üretim
miktarı ve üretim yerinin Kuruma bildirilmesi kaydıyla başka lisanslı tesislerde Gres üretimi yaptırabilir.
MADDE 3-(1) Bu Kararın 1(c) bendi 31/12/2011 tarihinde, diğer hususlar yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA
DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARAR
Karar Sayısı: 2011/2033

Tarihi : 18/7/2011

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve jet
yakıtının Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar; ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryolu ile Türkiye'den yabancı
bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transitini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile transit ticareti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki
ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle
sözleşme imzalayan Türkiye'de yerleşik firmayı,
c) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve jet yakıtını,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 4 ‒ (1) LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ve ham
petrolün Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir
ülkeye karayolu veya demiryolu ile transitine, ithaline veya ihracına izin verilmez. Ancak, ülke menfaati
açısından gerekli olan hallerde bu Karar kapsamındaki ürünün karayolu veya demiryolu ile transitine izin
verilebilir.
(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıtın, askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak
üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile transitine veya ihracına izin verilebilir.
Uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 5 ‒ (1) Bu Karar kapsamındaki ürünün transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının,
ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya
yetki belgesi sahibi olması gerekir.
(2) Bu Karar kapsamında yapılacak sevkiyatlarda kullanılacak taşıtlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine tabidir.
Yetki
MADDE 6 ‒ (1) Bakanlık; izin sahibi ve taşıyıcı firmalarla ilgili uygunluk değerlendirmesi yapmaya,
taşınacak ürünün türü, miktarı, taşıma şekli ve taşıma güzergâhı ile izin sahibi ve taşıyıcı firmaların uyması
gerekli usul ve esasları düzenlemeye, bu Kararın uygulanması amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri almaya,
özel ve zorunlu durumları incelemeye, verilen izinleri askıya almaya, durdurmaya ve gerektiğinde ilgili kurum
ve kuruluşların görüşlerini alarak yapılan başvuruları sonuçlandırmaya yetkilidir.
Diğer mevzuat
MADDE 7 ‒ (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile diğer
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mevcut izinler
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Karardan önce verilmiş izinler sözleşme süreleri sonuna kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 13/6/2012-28322) (1) Irak'ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir.
(2) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan benzin, motorin ve jet yakıtının Gürcistan'dan bu
ülkeye karayolu ile transitine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 4/11/2012-28457) (1) Irak’ın ihtiyacı olan gaz yağının transitine izin
verilebilir.
(2) Ülkemizde petrokimya üretiminin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere naftanın Irak’tan transitine
ve/veya ithaline izin verilebilir.
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Bölüm 6/g

(3) Irak’ın ihtiyacını karşılamak üzere ihraç edilecek elektrik enerjisinin üretiminde kullanılacak olan
fuel-oilin Irak’tan transitine ve/veya ithaline izin verilebilir.
(4) Bu madde kapsamında verilen izinlerde geçici 2 nci maddede belirtilen süre geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 8 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/11/2011
28109
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/6/2012
28322
4/11/2012
28457
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