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Tarife Bilgileri
Enerji Piyasası Di.izenleme Kurulırnun

saylh Kararı ile

uygulanmak üzere onaylanmıştr.

tarih ve
tarihinden

itibaren

KAPSAM
MADDE 1- Bu tarife kapsamıııda aşağıda yer alan petrollere depolama ve tes|im hizmeti

verilmesine ilişkin liyatlandırma ile uygulamaya iIişkin diğer usu| ve esasları kapsar:
ıdaki

Tesiste

oller de olanacaktır.

HAMPETROL
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta
Benzin Türleri

X

GaZyağl
-['ürleı,i
NIororin

X

Fuel Oil Türleri
Biodize] Türleri

X

I"{avacılık Yakıtı Tiirleri

X

özEı xuııaNIM AMAçLI AKARvAKITLAR
Deniz Motorini Türleri
DenizciIik Yakıtı Türleri

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alünması, tesiste
depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim
edilmesini kapsar.
Teslim alma ve teslim etme ekli fiyat listesine göre uygulanacaktır

TARiFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedel]eri

ve indirimler

Arz-Talep esası baz

alınarak

oluşturulmuştur.

HİZMET BEDELLERİ
MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri

uygulanır.

Bedeller aıtırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

ixniniııı,nn
MADDE

4- Hizmetlerin ifasında, her hangi bir indirim uygulanmayacaktır

HADLER
MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak

üzere, lisaııs

sahibi aşağıdaki hallerde tesisine erişim talebini ret eder.

Erişim ve diğer hizmet talepleri;
Tüın ürünlerde l500 m3/yıl dan az ve 365 günden az ise kabul edilmez
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TEKNiK VE inani öı,ıı,p,vıı,ıR

MADDE 5- Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai
saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu

tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişi[er, tesisin işletme, teknik emniyet
ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan
lrizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE
MADDE 7- Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından
alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır.
belinilen Iimitleri geçemeyecekıir.

her

yıl

sonunda hizmet

Bu miktar Gümrük

Mevzuatı'nda

önBırın KoşuLLARJ
MADDE 8- Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini hizmetin alındığı ayın son iş
tarihi ile fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip

günü
eden

5.(beşinci) işgününe kadar depocunun göstereceği baıika hesaplarına yatıracaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari
reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödenıe gününü takip eden 5 (beş) işgünü içinde
ödenmemesi durumunda. hizmetlere son verilecektir.

MUCBIR SEBEPLER
MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil

karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz
hadiseleri, boru hattı arızal,arı, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde
oılaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, se[, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler
dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar
görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak
çalışma, işletme. alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin
mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, üriin ikmali yapacak tarafların kontrolleri
dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan
hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya
geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

ıİĞpn rrüxüivrı,Bn

MADDE l0- Talepler

kapasite kısıtları dahilinde

ilk gelen ilk hizııet görür esasına

göre

karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına
hizmet alamayacaktır.

EId: FiYAT LİSTESi
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FiYAT LisTEsi

Ek-1

l- HiZMET BEDELLERi
.4.

- Ka

ite I(irılanması halinde

Iük

ma" hizmeti bedeii

olcü Birimi

Depolanacak Petrol

*

Depolama
Hizmeti

l'ivatl

Benzin Türleri

Kapasite

l,80

Tl,

1.80

TL

t,80

TL

1,80

TL

m3/gün

Motoriıı Türleri

Kapasite
m3/gün

Biodjzel

Kapasite

Havaclllk Yakıtı Türleri

Kapasite
m'/gün

m3/gün

*Kapasite kiralanmasr durumunda uygulanacaktır.

ı
.
o

Fiyatlara KDV Dahil değildir.
İndirimuygulanmayacaktır.
kiralanacak kapasite minimum

l yıl için l500

m3 olmalıdır.

E- Hizmet
alınacak "Teslim Alma" hizmeti bedeli
Hizmet verilecek petrol
Teslim Alma
öıçıi

Birimi

Benzin Türleri

Motorin Türl€İi
Biodizel
Havacılık yakıtı Türleri

M3
M3
M3

M]

Hizmeti Fiyatı

L

40.6l

,l

d5,t5

TL
TL

,ı5,15
{0,80

TL

c- Hizmet başına alınacak "Te§lim Etme" hizmeti bedeli
Hizmet verilecek petrol
Benzin Tiirleri
Nlotorin Türlefi

Havacüllk yakıtl Türleri

olçü
Birimi
M3
M3
M3

Teslim Etme
Hizmeti Fiyatt

......TL
......TL
......TL
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