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BÖLÜM
Değişiklik Kılavuzu
-----İçindekiler
-----Petrol
Piyasası
Lisans
Yönetmeliği
-----Petrol
Piyasasında
Uygulanacak
Teknik
Kriterler
Hakkında
Yönetmelik
-----Petrol Piyasasında Ulusal
Marker
Uygulamasına
İlişkin Yönetmelik
-----Benzin Türlerine İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği
Motorin Türlerine İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği
-----Denizcilik Yakıtlarına
İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği
Otobiodizel’e İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği
579/113 sayılı Kurul Kararı
630/68 sayılı Kurul Kararı
630/26 sayılı Kurul Kararı
836 sayılı Kurul Kararı
1088/1 sayılı Kurul Kararı
1153 sayılı Kurul Kararı
1240 sayılı Kurul Kararı
1355 sayılı Kurul Kararı
1357/1 sayılı Kurul Kararı
2073 sayılı Kurul Kararı
2384/4 sayılı Kurul Kararı
2480 sayılı Kurul Kararı

BÖLÜM NO
---

ÇIKACAK SAYFA
s. 1/2

GİRECEK SAYFA
s. 1/2

---

s. 1/2,

s. 1/2

BÖLÜM-2/a

s. 9/10, 19/20

s. 9/10, 19/20

BÖLÜM-2/c

s. 1/2, 5/6, 9/10

s. 1/2, 5/6, 9/10

BÖLÜM-2/d

s. 3/4

s. 3/4

BÖLÜM-4/c
BÖLÜM-4/ç

Tüm metin
Tüm metin

Tüm metin
Tüm metin

Tüm metin
Tüm metin

Tüm metin
Tüm metin

Tüm metin
630/26 sayılı K. K.
630/68 sayılı K. K.
753/120 sayılı K. K.
836 sayılı K. K.
1088/1 sayılı K. K.
1153 sayılı K. K.
1206/17 sayılı K. K.
1240 sayılı K. K.
1355 sayılı K. K.
1357/1 sayılı K. K.
1401 sayılı K. K.

Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin

BÖLÜM-4/f
BÖLÜM-4/g
BÖLÜM-5/c
BÖLÜM-5/ç
BÖLÜM-5/d
BÖLÜM-5/e
BÖLÜM-5/f
BÖLÜM-5/g
BÖLÜM-5/ğ
BÖLÜM-5/h
BÖLÜM-5/ı
BÖLÜM-5/i
BÖLÜM-5/j
BÖLÜM-5/k
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2483/8-2 sayılı Kurul Kararı
2759 sayılı Kurul Kararı
2870 sayılı Kurul Kararı
2948 sayılı Kurul Kararı
2949 sayılı Kurul Kararı
2957 sayılı Kurul Kararı
2967/4 sayılı Kurul Kararı
3195-11 sayılı Kurul Kararı
3242/2 sayılı Kurul Kararı
3242/3 sayılı Kurul Kararı
3242/4 sayılı Kurul Kararı
3274-3 sayılı Kurul Kararı

REVİZYON NO:14
TEMMUZ 2011 ©

BÖLÜM-5/l
BÖLÜM-5/m
BÖLÜM-5/n
BÖLÜM-5/o
BÖLÜM-5/ö
BÖLÜM-5/p
BÖLÜM-5/r
BÖLÜM-5/s
BÖLÜM-5/ş
BÖLÜM-5/t
BÖLÜM-5/u
BÖLÜM-5/ü

1567/13 sayılı K. K.
1569/11 sayılı K. K.
1830/11 sayılı K. K.
2073 sayılı K. K.
2336/3 sayılı K. K.
2949 sayılı K. K.
2948 sayılı K. K.
2957 sayılı K. K.
2384/4 sayılı K. K.
2483/8-2 sayılı K. K.
2870 sayılı K. K.
2967/4 sayılı K. K.

Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin
Tüm metin

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

Bölüm No

PETROL PİYASASI KANUNU
— Petrol Piyasası Kanunu
YÖNETMELİKLER
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
KURUL KARARLARI
— 388/41 sayılı Kurul Kararı (Depolama)
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim
Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 579/113 sayılı Kurul Kararı (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

1

2/a
2/b
2/c
2/d
2/e
2/f
2/g

3/a
3/b

3/c
3/d
3/e

4/a
4/b
4/c
4/ç
4/d
4/e
4/f
4/g

5/a
5/b
5/c
5/ç
5/d
5/e
5/f
5/g
5/ğ
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Bölüm No
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde
Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
5/h
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı (Bayilerden Serbest Kullanıcılara Akaryakıt İkmali)
5/ı
— 2073 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
5/i
— 2384/4 sayılı Kurul Kararı (Yetki Devri)
5/j
— 2480 sayılı Kurul Kararı (Ham Petrol Fiyatlandırmada Emsal Petrol)
5/k
— Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/l
— 2759 sayılı Kurul Kararı (Ulusal Marker Konsantrasyon Aralığı)
5/m
— Petrol Piyasasında Elektronik Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları
İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/n
— 2011 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize), Lisans
Sureti Çıkartma Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin Kurul Kararı
5/o
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle
Yükümlü Oldukları 2011 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin Kurul Kararı
5/ö
— Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Kurul Kararı
5/p
5/r
— 2967/4 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
5/s
— Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
5/ş
— Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin
Kurul Kararı
5/t
— Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve
Belgelere İlişkin Kurul Kararı
5/u
— Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava
5/ü
Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
İLGİLİ KANUNLAR
— Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
— Katma Değer Vergisi Kanunu
— Mera Kanunu
— Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
— Özel Tüketim Vergisi Kanunu
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
— Kabahatler Kanunu
— Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve
Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar
— İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi
Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

6/a
6/b
6/c
6/ç
6/d
6/e
6/f
6/g

7/a
7/b
7/c
7/ç
7/d
7/e

7/f
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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
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)
Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ
üretimi ile iştigal edebilir. 1
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.
1

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.
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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 fıkra: 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;
(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.
(Mülga fıkranın yeniden düzenlenmesi: 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.
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) Kendi mülkiyetlerindeki akaryakıt istasyonlarına ve bayilerinin istasyonlarına akaryakıt dağıtımı
yapılması,
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TAAHHÜTNAME(*)

T. C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
2) İlgili mevzuata uyacağımızı,
3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin,
ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait
olacağını,
**4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iş günü
içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz
olacağını,
**5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği
takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu
konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi,
kabul ve taahhüt ederiz.
Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz.
(**) Bu hüküm; taşıma, serbest kullanıcı ve bayilik lisansı başvuruları için aranmaz.
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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
28-
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(10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve
piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasların
belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; lisansa konu tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye
alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve yurt içinde satışı yapılacak
petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
e) EN: Avrupa Standartlarını,
f) TS: Türk Standartlarını,
g) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
h) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri ile biodizeli,
i) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım ürünlerinden
denatüre olarak üretilenler ile biodizel hariç) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,
j) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli
markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve
ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan
yerleri,
k) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul
görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla
denetlenmesi işlemini,
l) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
m) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
n) Katkı maddeleri: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik maddeleri,
o) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standartı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili uluslararası
standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olarak
imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,
p) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
r) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
s) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut
şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari
olan düzenlemeyi,
t) (Değişik: RG-25/04/2007-26503)1 Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de
dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,
1

25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 inci maddesinde yer alan "19",

1
Temmuz 2011 (Rev.14)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/c
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK
KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
u) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler bütününden
oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
v) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,
y) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde
edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
z) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Karıştırma: İki akaryakıtın teknik düzenlemesine uygun yeni denizcilik
yakıtı oluşturmak üzere birleştirilmesini,
aa) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Harmanlama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, niceliğini ve niteliğini
değiştirecek ölçüde akaryakıtla harmanlanan ürün ilavesini,
bb) (Ek: RG-25/04/2007-26503)1 Emanet tankı: Analiz raporu tanzim yükümlüğünün topluca ifasının
istenmesi halinde, her biri yüz ton taşıma kapasitesini aşmayan araçlarla lisanslı depoya teslim edilen
akaryakıtın, geçici olarak muhafaza edildiği dahili tesisatı,
cc) (Ek: RG-1/4/2010-27539)2 Teslim numunesi: Analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak veya alıcıya
verilmek üzere alınanlar ile itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerini,
çç) (Ek: RG-25/6/2011-27975)Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi: Piyasaya arz edilen akaryakıtların
kalitesine yönelik risklerin ve bunlara ilişkin önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik
düzenlemelerde yer alan özellik değerlerine ilişkin, dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi dağılımının;
izlenmesi, derlenmesi, yorumlanması ve raporlanması, ilgililerin seçilen yükümlüklere uyumunun kontrol
edilmesi, aykırılık tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması faaliyetlerini,
ifade eder.
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler
MADDE 5- Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve
kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanmasında, öncelik
sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara
uyulması zorunludur. Standartı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı
aranır.
Akaryakıt ile ilgili olarak TS veya EN standartları, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğlerle teknik
düzenleme haline getirilir.
Yurt içinde satışı yapılacak;
a) Akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.
b) Ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından
kabul gören diğer standartlara uygun olması esastır.
c) Mineral ve sentetik esaslı madeni yağların, teknik düzenlemeleri, standartları veya uluslar arası kabul
görmüş diğer dokümanları karşılaması esastır. Mineral ve sentetik esaslı baz yağ ithalatı Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenen miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük
idarelerinden (Mülga ibare: RG-24/06/2005 25855) (...)3 yapılır.
Ölçüm Birimleri
MADDE 6- Akaryakıt satışlarında metrik ton, kilogram ve 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş olarak metreküp
veya litre üzerinden işlem yapılır. Rafinericiler dahil, kullanıcılara kadar yapılacak olan akaryakıt teslimatlarında
15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat yapılması esastır. Fuel-oil türlerinin
teslimatları ise ağırlık ölçüsü üzerinden yapılır.
Teknik Kriterlerden Doğan Yükümlülükler
MADDE 7- Lisans sahiplerinin, teknik kriterlerden doğan yükümlülükleri aşağıdadır:
a) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ve madeni yağ ikmal eden lisans sahipleri, kullanıcılara
verilen zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususu, lisanslarda ve
sözleşmelerde yer alır.
"23", "24" ve "25" bent numaraları, sırasıyla "t", "z", "aa" ve "bb" olarak, 20/5/2007 tarihli ve 26227 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme yazısıyla düzeltilmiştir.
2
Bu değişiklik 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
3
24/6/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişikler 1/6/2005
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Analiz, muayene ve doğrulama raporları, rapora konu akaryakıt türü için aranan tüm deney yöntemlerini
uygulama imkan ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarca tanzim edilir. (Ek cümle:RG-23/10/2009-27385)
Laboratuvarlar, Kurumca belirlenen çerçeve dahilinde taşeron laboratuvarlardan hizmet alabilir. Ancak, II.
kademeye ilişkin analiz raporları, ilgili akaryakıt türü için II. Kademede aranan deney yöntemlerinin tamamında
akredite olan laboratuvarlarca da tanzim edilebilir.
Teslim numuneleri (Ek madde: RG-23/10/2009-27385)1
MADDE 11/A – İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması,
mühürlenmesi, verilmesi, saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer
usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.
Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (Ek madde: RG-25/6/2011-27975)
MADDE 11/B – Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamaları kapsamında, piyasada serbest dolaşımda
bulunan akaryakıt türlerinden alınacak numune sayıları, numune alınacak akaryakıt türleri, numune alınacak
mahallerin tespiti ve sonuçların raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararıyla belirlenir.
Ölçüm ve Ayarlar
MADDE 12- Lisans sahipleri, petrolün temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb.
donanımın bakım, ayar ve muayenesini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer
mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza
etmekle yükümlüdür.
Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya altıncı madde hükümlerine aykırılık
nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, lisans sahipleri tespit edilen miktar çerçevesinde
talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. Kasıt unsurunun tespiti halinde ise Kanunun 19 uncu ve 20
nci madde hükümleri uygulanır.
Mecra ve Emniyet Şeridi
MADDE 13- İletim hatlarının her iki tarafında yüz metre mesafe ile boru hattı için gerekli tesisler,
rafineriler ve lisanslı depoları sınırlayan alanlara göre beşyüz metre mesafe içerisinde oluşan mecra ve emniyet
şeridi dahilinde herhangi bir risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî faaliyetler ve tehlikeli işler yapılamaz.
İletim tesisleri için mecra oluşturulur. Mecranın arz yüzeyinin asgari genişliği, boru hattının her iki
kenarında onbeşer metreden az olamaz.
Lisans sahibi, mecra dahilinde tesis emniyetini sağlayıcı önlemleri alır. Ayrıca;
a) Toprakta 30 cm den fazla derinliğe nüfuz eden makine ve cihazların kullanımı,
b) Hafriyat, sondaj ve bina,
c) Geçiş olarak işaretlenen yerler dışında dingil ağırlığı 10 tonu geçen taşıtların kullanımı,
lisans sahibinden izin almaksızın yapılamaz.
Rafineri ve lisanslı depolar ile tüm iletim tesisleri için emniyet şeridi oluşturulur. Emniyet şeridi
uygulaması, Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının onayı sonrası başlar.
Emniyet şeritleri;
a) İletim tesislerinde mecra yüzey sınırından başlamak üzere borunun iki tarafında en fazla 85’er metre,
b) İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisleri için dış
duvardan başlamak üzere en fazla 500’er metre,
olarak belirlenir; ancak, iletim tesisleri için her halükarda boru hattı merkezinden başlamak üzere 100
metreyi aşamaz.
İletim tesisleri emniyet şeridi içinde, boru hattı kesitinin merkezinden itibaren;
a) 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj,
b) 50 metre uzaklığa kadar;
I) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
II) Boru hattına zarar verebilecek nitelik ve nicelikte, ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
III) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
IV) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
1

Bu madde 23/10/2009 tarihli ve 27385 sayılı RG’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in, 25/12/2009 tarihli ve 27443
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 inci maddesi ile değişik 4 üncü maddesi uyarınca, 01/04/2010
tarihinde yürürlüğe girecektir.
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V) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisi emniyet şeridi
içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;
a) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
b) Tesise zarar verebilecek nitelik ve nicelikte ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
c) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
d) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
e) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
Emniyet şeritleri, faaliyete başlama öncesinde tesis sahiplerince kamuoyuna duyurulur.
Mecra ve emniyet şeridi oluşturulmasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi
MADDE 14- Lisans sahipleri; tesislerin yapım ve işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime
sahip personel istihdam eder, personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir program
hazırlar ve uygular.
Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel
tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında,
belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur.
Acil Durumda Müdahale
MADDE 15- Lisans sahipleri, acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve
malzemeleri hazır bulundurur ve tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili
makamlara bilgi verir. Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak lisans
sahiplerince müdahalede bulunulabilir.
Lisans sahipleri, etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili
yerel makamlar ile koordinasyon sağlar.
GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik: RG-29/12/2007-26741)2
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt (İhrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer alan deney
yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında akreditasyon alan laboratuarlar, 1/7/2008 tarihine kadar ilgili
akaryakıt türü için akredite laboratuar olarak addedilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
1/1/2015 tarihine kadar, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan elde edilmesi için Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
benzine, rafinerici ve dağıtıcılarca, ilgili teknik düzenlemede belirtilen maddeler katılabilir. Bu durumda gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ismi,
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olarak değiştirilir.
İşlem sonrası, analiz raporuna; katılan birim miktar ile "………… katılması sonrası akaryakıt teknik
düzenlemelere uygundur." şerhi eklenerek, beyan dağıtıcı lisansı sahiplerince imzalanır.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
Analiz raporu tanzimle yükümlü kişilerce işletilen laboratuvarlar için Kuruma başvurulması halinde,
1/7/2008 tarihini aşmamak üzere 11 inci madde hükümlerinden Kurumca muafiyet tanınabilir. Sadece talep
sahibi adına tanzim edilecek analiz raporlarında geçerli olan muafiyet başvurusunun yapılabilmesi için; ilgili
deney yöntemleri için akreditasyon talebinin, bir akreditasyon Kuruluşunca değerlendirilmekte olduğunun
belgelenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik, 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

2

Bu değişiklik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/c
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK
KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)

ÖZELLİK

ÖZELLİK
KODU

TÜRÜ
Damıtık

Artık

I

II

I

II

Yoğunluk

10

+

+

+

+

Viskozite (Akmazlık)

11

+

+

+

+

Görünüş

12

+

+

Toplam Tortu *

13

+

+

Parlama Noktası

20

+

+

Bulutlanma Noktası

21

+

Akma Noktası

22

+

+

Karbon Kalıntısı

30

+

+

Su *

40

+

Kül

41

+

Kükürt

42

+

Aliminyum + Silisyum**

43

+

+

Vanadyum **

44

+

+

Kullanılmış Yağlanma Yağı

45

+

+

Setan İndisi

50

+

+

+

+

+
+

+

+

*: Görünüş testinden numune berrak ise ve görünür bir tortu veya su mevcut değilse aranmaz.
**: 01/07/2008 tarihine kadar aranmaz.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/c
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK
KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
10/9/2004
25579
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
21/12/2004
25677
124/6/2005
25855
29/1/2007
26398
325/4/2007
26503
429/12/2007
26741
522/6/2008
26914
623/10/2009
27385
71/4/2010
27539
825/6/2011
27975
9-
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/d
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Ulusal Marker Kontrolü
MADDE 8- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt 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 Madde: 17 Aralık 2010, 27788 RG, Md. 1) (1) Bu Yönetmelik
hükümleri; nafta, gaz yağı ve fuel-oil türleri (Ek İbare: 17 Mayıs 2011, 27937 RG, Md. 1) ile Kurumdan izin
alınması ve sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından temin edilen
referans test yakıtları için 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmaz.
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek Madde: 28 Mayıs 2008, 26889 RG, Md. 3) (1)Türk Akreditasyon
Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte olduğunu belgeleyen bağımsız
gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü
tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine
kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 9- (1) 17 Kasım 2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi 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 01/01/2007 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 PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/d
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
12/4/2006
26137
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
1-

26/7/2006

26240

2-

10/10/2006

26315

3-

5/5/2007

26513

4-

30/11/2007

26716

5-

13/2/2008

26786

6-

28/5/2008

26889

7-

22/6/2008

26914

8-

17/12/2010

27788

9-

17/5/2011

27937
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEKNİK DÜZENLEMELER

BÖLÜM 4/c
Benzin Türleri

( 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Benzin: Taşıtların hareketi için, içten yanmalı tip kıvılcım ateşlemeli motorların çalıştırılmasına yönelik ve
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 veya 2710 11 59 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan
tüm uçucu petrolleri,
ifade eder.
MADDE 2 – (1) (Değişik Fıkra: 25 Mayıs 2011, Sayı: 27944, Md. 1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen
veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010
tarihli (T2 Mart 2011 dahil) "TS EN 228 Otomotiv Yakıtları - Kurşunsuz Benzin - Özelikler ve Deney
Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek benzin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin
Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2015 tarihine kadar, Araştırma Oktan Sayısı 95,0 ila 97,99 arasında olan
benzinin içerisine dağıtıcılarca; en az 8 en fazla 20 mg/kg potasyum veya en az 10 mg/kg, en fazla 50 mg/kg
arasında mangan katılabilir. Bu tür benzinler “Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” ismiyle piyasaya arz edilir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM-4/ç
Motorin Türleri

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde motorin türlerinden;
a) Motorin: “Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak
Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)” ile “Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli
Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin
Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (88/77/AT)” ve değişikliklerinde
sayılan hareketli taşıtlarda kullanılan, 2710 19 41 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan orta damıtık
ürünü,
(Değişik bent: RG-09/11/2010-27754) b) Kırsal motorin (Yol dışı hareketli makineler (iç su araçları
dahil), tarım ve orman traktörleri ve gezi teknelerinde kullanıma yönelik motorin): "Gezi Tekneleri Yönetmeliği
(94/25/AT)", "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan
Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/68/AT)" ile "Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz
Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)"
ve değişikliklerinde sayılan motorlarda kullanıma yönelik, 2710 19 41 ile 2710 19 45 kombine nomenklatür
kodu içerisinde yer alan petrol esaslı akaryakıtı,
ifade eder.
MADDE 2 – (Değişik bent: RG-09/11/2010-27754) 1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya
dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2010
tarihli "TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun
ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur."
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek motorin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEKNİK DÜZENLEMELER

BÖLÜM 4/f
Denizcilik Yakıtları

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(İhrakiye Seri No: 2)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Denizcilik yakıtları: TS ISO 8217 sayılı standartta tanımlanan yakıtlar da dahil olmak üzere, gemilerde
kullanıma yönelik olan veya kullanılmakta olan petrol esaslı akaryakıt türlerini,
b) I. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMX ve DMA için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
c) II. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMB ve DMC için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
ç) Piyasaya arz: Denizcilik yakıtlarının kara suları ve iç sular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti
toprakları içinde gemilerde kullanmak üzere bedelli ya da bedelsiz olarak temin edilmesini veya üçüncü şahıslar
adına bulundurulmasını, (Gemilerin yük depolarında ihraç amacıyla temin edilen veya bulundurulan denizcilik
yakıtları hariç.)
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya arz edilen veya dolaşımda bulunan denizcilik yakıtının, Türk Standardları
Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS ISO 8217 Petrol Ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) Denizcilik Yakıtları - Özellikler” Standardına uygun olması zorunludur. Ancak, II. Grup deniz motorin olarak
piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i aşamaz.1
(2) Piyasaya arz edilebilecek denizcilik yakıtlarının resmi isimleri ile ihrakiye addedilecek akaryakıtlar Türk
Gümrük Tarife Cetvelindeki, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak, Kurul kararı ile
belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Denizcilik yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1

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

BÖLÜM 4/g
Otobiodizel

(21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

MADDE 1 – (Değişik fıkra: RG-09/11/2010-27754) (1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya
dolaşımda bulunan otobiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010 tarihli "TS
EN 14214 Otomotiv Yakıtları-Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL)-Dizel Motorlar İçin-Özellikler
ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek otobiodizelin resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 2 – (l) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği (Akaryakıt Seri No: 2)” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/c
Karar No:579/113
Kurul Kararı

Karar No:579/113

Karar Tarihi: 17/11/2005

Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınmasına;
b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin
aranmasına,
c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin
aranmasına,
d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir
kilometrelik mesafenin bulunmasına,
e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı
olarak değerlendirilmesine,
karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ç
Karar No:630/68
Kurul Kararı

Karar No: 630/68

Karar Tarihi: 5/1/2006

İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının kendi aralarında
ve LPG istasyonlarının da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulmasına,
karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/d
Karar No:630/26
Kurul Kararı

Karar No: 630/26

Karar Tarihi: 5/1/2006

-Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı kapsamına dahil edilmesine ve biyodizel üreticilerine işleme lisansı
verilmesine,
-Biyodizel’in ilgili ve diğer mevzuat dahilinde teknik düzenlemelere uygun olarak üretilmesine,
-Halen faaliyette olan Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı alabilmesi için Kurum tarafından istenecek
olan bilgi ve belgeler ile birlikte 28/02/2006 tarihine kadar Kurumumuza lisans başvurusu yapmalarına,
karar verilmiştir.
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BÖLÜM 5/e
Karar No:836

(30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma
Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı
Karar No: 836

Karar Tarihi: 20/7/2006

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

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

Karar No: 1088/1

Karar Tarihi: 7/2/2007

Dağıtım şirketlerinin elektronik sistemlerle, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
kapsamındaki müstesnalıklardan yararlanan kişiler de dahil olmak üzere, kullanıcılara bayileri aracılığı ile
akaryakıt satabilmelerine,
karar verilmiştir.
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(9/4/2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Kurul Kararı
Karar No: 1153

Karar Tarihi: 4/4/2007

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

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

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem :

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

(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı; RG: 25/1/2008-26767)
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EK-22

ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ
1. Ulusal Markeri Teslim Alan
Lisans Sahibinin Adı
Lisans Numarası
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Alınan Ulusal Marker
Miktarı
2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıt/Biodizel/Harmanlanacak Ürün/ Tasfiye Edilmiş Kaçak Petrol
Kapsamındaki Akaryakıt/4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve Tasfiye İşleri
Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Rafineri/Antrepo/Biodizel
Üretim Tesisi / Depolama Tesisi
Adı ve adresi
3. Ulusal Markeri Teslim Eden
Yetkili Kuruluş
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Edilen Ulusal Marker Miktarı
(kg)/(lt):

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem:

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

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

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Not: 3 Nüsha Düzenlenecektir

2

(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı; RG: 25/1/2008-26767)
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EK-33
Örnek Teminat Mektubu
TEMİNAT MEKTUBU

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

3

(Ek: 29/6/2009 t. ve 2153 s. Kurul Kararı; RG: 9/7/2009-27283)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/4/2007
26488
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
6/12/2007
1402
13/12/2007
26729
117/1/2008
1465
25/1/2008
26767
26/3/2008
1518/20-b
14/3/2008
26816
325/12/2008
1909
31/12/2008
27097
429/6/2009
2153
9/7/2009
27283
5-
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(6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 1240

Karar Tarihi: 27/6/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında Dağıtıcı
Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli
markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve
bayilerinde kaçak petrol satışının önlenmesini teminen denetim sistemi kurması ve uygulamasına ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve
madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
d) Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt
dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
f) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili
mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt
dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz
LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak
imkânları sunan yerleri
g) Kaçak Petrol:
1. Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2. Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan
petrolü ve petrol ürünlerini,
3. Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent
nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek
maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ,
asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerini,
4. 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve
petrol ürünlerini,
5. Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru
hatlarından (her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dâhil) veya bunların depolarından veya
kuyulardan yasalara aykırı şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini
ğ) Ulusal marker: Akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde; sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
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h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol
ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon
Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon
kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını,
ı) Kurumsal Kimlik: Bayinin tek elden satış sözleşmesi imzaladığı dağıtıcı şirkete ilişkin, söz konusu
şirketi diğerlerinden ayırt edici özelliği olan marka, ilan, reklam, yazı, logo, amblem, resim gibi görsel araçlar,
işaretler ile bu işaretlerin teşhirinin yapıldığı demirbaş, pano, ekipman ve diğer malzemeleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü
MADDE 4- (Değişik Madde: 30/06/2008 tarihli ve 1660 sayılı Kurul Kararı, Md.2) (1) Dağıtıcı
lisansı sahipleri, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin
biçimde yapar, bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir
denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:
a) (Mülga ibare: (RG 01/04/2010-27539) 25/03/2010 tarihli ve 2483/8 sayılı Kurul Kararı, Md. 8)
Akaryakıt dolum tesisinde satışa açılan her yeni tanktan bağımsız gözetim firması nezaretinde teknik
düzenlemelere uygun olarak biri şahit diğeri kendinde kalmak üzere iki adet numune alır veya aldırır.
Numuneleri mühürleyerek numunelerin üzerine; lisans sahibinin adı, numunenin alındığı tank numarası, ürün
cinsi, alındığı tarih ve numune seri numarasını okunaklı şekilde kaydeder. Söz konusu tanktan bayilere yapılan
her bir satış için taşıma aracının dolum ve boşaltım ünitelerinin mühür numaraları ile şahit numunenin seri
numarası işlenmiş tutanağı bayilere iletilmek üzere teslim eder. Bayinin talep etmesi halinde bayiye teslim
edilen akaryakıtın ulusal marker kontrolünü yapar veya yaptırır. Bağımsız gözetim firması, şahit numuneyi yedi emin sıfatıyla teknik düzenlemelere uygun olarak saklar ve Kurum tarafından istenmesi halinde test ve analiz
yapılmak üzere Kurumca belirlenen akredite laboratuvara teslim eder. Şahit numune, alım tarihini izleyen
doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli ve/veya idari soruşturma başlatılmaması halinde imha
edilebilir. Adli ve/veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci
tamamlanana kadar bağımsız gözetim firması tarafından saklanır.
b) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda,
günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. Merkez bağlantısı olan istasyon
otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Kayıt dışı ikmal ve satış
tespit edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirir.
c) (Değişik bent: 22/6/2011 tarihli ve 3287 sayılı Kurul Kararı, Md. 1) Bayilerin, aylık dönemler
itibarıyla akaryakıt stok ve alım satım mutabakat raporları oluşturmasını sağlar.1
ç) Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin
isimlendirilmesi hususlarının Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder.
d) (Değişik fıkra: 30/06/2008 tarihli ve 1660 sayılı Kurul Kararı, Md. 2)Tahsis edeceği kalite
kontrol araçları ve kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri
denetler; tank, pompa bakım ayarları ve kalibrasyonu, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek
ürünlerin bulunup bulunmadığı kontrollerini yapar.
e) (Değişik fıkra: 18/10/2007 tarihli ve 1348 sayılı Kurul Kararı, Md. 1) İhbar ve şikayet üzerine
alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste ikmal edilen her bir akaryakıt
türünden numune alır ve bu numunelerde 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’te öngörülen analizleri yaptırır.
f) Kendilerine iletilen ihbar ve şikâyetler üzerine ihbar ve şikâyetin geliş tarihinden itibaren en geç 3
gün içerisinde ihbar veya şikâyete konu hususların niteliğine uygun denetim yapar.
g) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin dağıtıcı değiştirmesi
halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden itibaren en geç iki ay; dağıtıcı şirket birleşmeleri veya
dağıtıcı şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde akaryakıt
istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar.
1

Bu değişiklik Kurul Kararının 3. maddesi uyarınca 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
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ğ) Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri için ücretsiz telefon numarası,
elektronik posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini ve bu bilgilere ilişkin levha ve çıkartmaların
bayilerine ait tesislerde tüketiciler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asılmasını sağlar.
h) Yapılan kontrollerde aykırılıklar bulunması halinde düzenlenen belgeleri kontrol tarihinden itibaren
7 gün içerisinde Kuruma gönderir.
(Ek bent: 22/6/2011 tarihli ve 3287 sayılı Kurul Kararı, Md. 2) (ı) Bayi denetim sistemi kapsamında
topladığı verilerden faydalanarak Kurumun talep edeceği bilgi, belge ve raporları hazırlar. Bu verilerin
elektronik ortamda süreklilik arz edecek biçimde Kurumca izlenebilir olmasını sağlar.2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- (Ek Madde: 27/12/2007 tarihli ve 1442 sayılı Kurul Kararı, Md. 1; 30/12/2007
tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazete) Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon
değerlendirme süreci devam etmekte olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi
Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar Bağımsız Gözetim Firması olarak
addedilir.
Yürürlük
MADDE 5 - (Değişik Madde: (RG 31/12/2010 – 27802) 28/12/2010 tarihli ve 2967-5 sayılı Kurul
Kararı, Md. 1) (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 30/06/2011 tarihinde, diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

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

1234567-

2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik
Yapan Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
18/10/2007
1348
24/10/2007
26680
27/12/2007
1442
30/12/2007
26742
30/6/2008
1660
4/7/2008
26926
27/8/2009
2221/5
8/9/2009
27343
25/3/2010
2483/8-2
1/4/2010
27539
28/12/2010
2967-5
31/12/2010
27802
22/6/2011
3287
1/7/2011
27981

Kurul Kararının 3. maddesi uyarınca 30/6/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/h
Karar No:1355

(1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde Uyulması Gereken
Hususlara İlişkin Kurul Kararı
Karar No: 1355

Karar Tarihi: 25/10/2007

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

BÖLÜM 5/h
Karar No:1355
EK-1
AKARYAKIT TESLİM FORMU-1

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

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

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

BÖLÜM 5/h
Karar No:1355
EK-2

AKARYAKIT TESLİM FORMU-2
Akaryakıtı Teslim Eden Dağıtıcı Lisansı Sahibinin
UNVANI:……………………………………………………………………………………………………………….
LİSANS NUMARASI:………………………………………………………………………………………………….
Akaryakıtı Teslim Alan Dağıtıcı/Serbest Kullanıcı/Bayilik Lisansı Sahibinin
UNVANI/ADI SOYADI:..................................................................................................................................................
LİSANS NUMARASI:……………………………………………………………………….........................................
Dolum İşleminin Yapıldığı Tesisin
KAYITLI OLDUĞU LİSANS SAHİBİ UNVANI:.........................................................................................................
KAYITLI OLDUĞU LİSANS NUMARASI:..................................................................................................................
ADRESİ:............................................................................................................................................................................
İkmal Aracının
KAYITLI OLDUĞU LİSANS SAHİBİ UNVANI:..........................................................................................................
KAYITLI OLDUĞU LİSANS NUMARASI:...................................................................................................................
PLAKASI/SİCİL NUMARASI :.......................................................................................................................................
DOLUM TARİHİ:.............................................................................................................................................................
BEYAN EDİLEN BOŞALTIM TARİHİ:.........................................................................................................................
MÜHÜR NUMARASI:....................................................................................................................................................
Akaryakıtın
TÜRÜ:...............................................................................................................................................................................
MİKTARI(Ton/Mton):......................................................................................................................................................
ŞAHİT NUMUNE SERİ NUMARASI:............................................................................................................................
1. Yukarıda verilen bilgilere konu akaryakıt içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından özellikleri
belirlenen ULUSAL MARKER’in yeterli şart ve seviyede bulunduğunu,
Beyan ve taahhüt ediyorum.
Kabul ediyorum.
Teslim Eden
Teslim Alan
……………………..Şirketi
……………………
İmza
İmza
Tarih
Tarih
2. Dolum işlemi yapılan taşıma aracının dolum ve boşaltım ünitelerinin mühürlendiğini kabul eder, teslim yerine
kadar mühürlere müdahale etmeyeceğimi taahhüt ederim.
Lisans sahibi adına taşıma aracı kullanıcısı
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Bu form; Dağıtıcı Lisansı Sahipleri tarafından, Dağıtıcı/Serbest Kullanıcı/Bayilik Lisansı Sahiplerine yapılan
ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt teslimatlarında doldurulacak olup, iki nüsha olarak
düzenlenecektir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ı
Karar No:1357/31
Kurul Kararı

Karar No: 1357/31

Karar Tarihi: 25/10/2007

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 22/10/2007 tarihli ve DDB.14.301.05/5953 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; bayilerden akaryakıt ikmali yapan serbest kullanıcılar hakkında soruşturma
açılmamasına,
karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/i
Karar No:2073

(6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Kararı
Karar No: 2073

Karar Tarihi: 22/4/2009

1- 19/06/2006 tarih ve 796 sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Karar’ın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının karar alındığı tarihte, diğer maddelerinin ise 01/07/2009 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,
2- Dağıtıcı lisansı sahiplerine, 01/07/2009 ve 31/12/2009 tarihleri arasında,
a) Satış talebinde bulunan şirketlerin bir defaya mahsus Kurum hesabına yatırılan izin bedeline ilişkin
dekontu Kuruma ibraz etmeleri,
b) “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satış Talebi Bildirimi”nde belirtilen beyana uymaları,
kaydıyla dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmesine,
karar verilmiştir.

Temmuz 2011 (Rev.14)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/j
Karar No:2384/4
Kurul Kararı

Karar No: 2384/4

Karar Tarihi: 7/1/2010

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince “bildirim
yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin Sistem Kullanım Talimatının ihdasına, iptaline
ve değişikliğine ilişkin işlemleri” yapma yetkisinin Kurul tarafından Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına
devredilmesine karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/k
Karar No:2480

(01 Nisan 2010 tarihli ve 27539 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)
Kurul Kararı
Karar No: 2480

Karar Tarihi: 24/03/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2010 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanunun 10 uncu
maddesi kapsamında 26 API ve daha hafif petroller için “emsal petrol” olarak belirlenen Arap Medium petrolü
için, mevcut durumda yayınladığı veriler kullanılmakta olan ve dünya enerji piyasasında uluslararası veri
sağlayıcılar içinde en büyüğü olan Platts tarafından yayınlanmakta olan FOB Ras Tanura Mediterranean, FOB
Ras Tanura North West ve FOB Sidi Kerir fiyatlarından, Kanunda emsal petrolün fiyatına ilişkin belirlenen
kriterler çerçevesinde FOB Ras Tanura Mediterranean fiyatının dikkate alınmasının uygun olduğuna,
karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/l
Karar No:2483/8-2

(1/4/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Kurul Kararı
Karar No:2483/8-2

Karar Tarihi: 25/3/2010

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Karar, analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak veya alıcıya verilmek üzere alınanlar
ile itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Numunelerin Alınması
Madde 2 — Numuneler, Aralık 2005 tarihli TS 900-1 EN ISO 3170 “Petrol Sıvıları –Elle Numune Alma”
veya Mart 1999 tarihli (Şubat 2005 dahil) TS 900-2 EN ISO 3171 “Petrol Sıvıları – Boru Hattından Otomatik
Numune Alma” standardına uygun olarak alınır. Denizcilik yakıtlarında, uluslararası düzenlemelerde yer alması
kaydıyla başka numune alma usulleri de uygulanabilir.
Teslim numuneleri; Aralık 2007 tarihli TS 13316 “Numune Kapları-Ham Petrol, Akaryakıt ve Madeni
Yağlar İçin- Numunenin Muhafaza Edilmesi ve Taşınması Amacıyla Kullanılan” standardına uygun birer
litrelik numune kaplarına
a) Laboratuvara sevk edilmek üzere asgari olarak;
(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 8, diğer akaryakıt türlerinde 4,
(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 2,
b) 400 gros tondan büyük gemilere yapılan satışlarda alıcıya verilmek üzere tüm akaryakıt türlerinde 1,
adet alınır.
Denizcilik yakıtlarında ise isteğe bağlı olarak, muhtelif kaplara, istenilen miktarda ilave teslim numunesi
alınabilir.
Numunelerin mühürlenmesi ve laboratuvara sevki
Madde 3 — Laboratuvara sevk edilmek üzere alınan teslim numuneleri, numuneyi alan kişi tarafından
mühürlenerek, aynı gün içerisinde laboratuvara teslim veya sevk edilir.
Farklı seviye numunesi alınması halinde, birleşik numune laboratuvarca hazırlanarak numune kabına konur
ve mühürlenir.
Laboratuvarlar, analiz raporunu, kendilerine teslim edilen numune kaplarından rastgele seçtiği,
(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 2,
(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 2, diğer akaryakıt türlerinde 1, adedini
kullanarak tanzim eder. Aynı miktardaki numuneyi saklar veya saklanmak üzere uluslararası gözetim şirketine
teslim eder.
Denizcilik yakıtlarına ilişkin teslim numuneleri, araca teslim anında, satıcı tarafından, alıcının huzurunda
mühürlenir.
Numunelerin saklanması
Madde 4 — Laboratuvar veya uluslararası gözetim şirketleri numuneleri teknik gereklere uygun koşullarda
üç ay süreyle saklar. Saklama süresince, Kurum veya mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması
istenmeyen numuneler imha edilir. Saklanan numunelerin analizi, Kurumun veya mahkemenin kararına
istinaden, analiz raporunu tanzim eden laboratuvardan farklı bir laboratuvarda yapılır. Yeniden inceleme
sonucu, akaryakıtın teknik düzenlemelere veya diğer mevzuata aykırılığının tespiti halinde, analiz raporunu
ibraz etmekle yükümlü kişiler, anılan raporun kendilerine tebliğini izleyen üç iş günü içerisinde, durumu yazılı
olarak Kuruma ve analiz raporunun temsil ettiği partiden satış yapılan kişilere bildirir.
Numunelerinin Verilmesi
Madde 5 — İhrakiye satıcıları, 400 grostonun üzerindeki deniz araçlarına yapılan satışlarda, alıcılara
mühürlü numune vermekle yükümlüdür.
Numunelerin Kayıtlanması
Madde 6 — Saklanan numuneler ile ilgili hareketler kayıt sistemi içinde takip edilir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/l
Karar No:2483/8-2

Diğer Hususlar
Madde 7 — Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilerin talep etmesi halinde, teslime konu akaryakıtın ulusal marker
kontrolünü yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 8 — 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul kararının dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 — Bu Karar 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/3/2010 tarihli ve 2483/8-2 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/4/2010
27539
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli ve 836 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
1-
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/m
Karar No:2759
Kurul Kararı

Karar No: 2759

Karar Tarihi:06/09/2010

1 Ekim 2010 tarihinden itibaren ulusal marker uygulaması kapsamında, ulusal marker ile işaretlenen
akaryakıtın piyasaya sunulmasında, Marker K ölçüm cihazı ile ölçülecek ulusal marker konsantrasyon aralığının
sınırının % 97- % 108 olarak belirlenmesine, ancak % 108’in üzerinde ölçülen ölçümlerde TÜBİTAK onayının
alınarak akaryakıtın piyasaya sunulmasına,
karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/n
Karar No:2870

(22/11/2010 tarihli ve 27763 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 2870

Karar Tarihi: 9/11/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2010 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Elektronik
Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar”a dair aşağıdaki Karar alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA ELEKTRONİK SİSTEMLERLE KULLANICILARA YAPILACAK
AKARYAKIT SATIŞLARI İÇİN SUNULACAK FİNANSAL ARACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
MADDE 1- (1) Dağıtıcı ve istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahipleri, elektronik sistemlerle
kullanıcılara yapılacak akaryakıt satışları için bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirlenen yükümlülükleri yerine
getiren sermaye şirketlerinden finansal aracılık hizmeti alabilir.
(2) Finansal aracılık hizmetleri sadece;
a) Elektronik sistemlerin kullanıldığı,
b) İkmalin bayilik lisansına sahip akaryakıt istasyonlarından yapıldığı,
c) Karayolu araçlarının enerji ihtiyacının karşılandığı
akaryakıt satışları için alınabilir.
MADDE 2- (1) Finansal aracılık hizmeti verecek sermaye şirketleri;
a) Faaliyetlerini, genel hükümlere ve petrol piyasası mevzuatına uygun olarak, lisans sahipleri ve
kullanıcılarla akdedilecek yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütmek,
b) Akaryakıt alım-satımı yapmamak ve akaryakıt bedelini, kullanıcılara aynen yansıtmak,
c) İlgili mevzuata göre lisans sahiplerince belirlenen akaryakıt fiyatlarına müdahale etmemek,
ç) Fatura tanziminde ve tahsilâtlarında mali mevzuata uygun hareket etmek,
d) Hizmet bedeli tahsil edilecekse, bu bedeli ayrıca faturalandırmak ve akaryakıt fiyatına eklememek veya
akaryakıt fiyatından indirmemek,
e) Lisans sahipleri ve kullanıcılarla yapılacak sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri
yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,
f) Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin inceleme
yapmasına müsaade etmek,
ile yükümlüdür.
MADDE 3- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/o
Karar No:2949

(28/12/2010 tarihli ve 27799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
2011 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize),
Lisans Sureti Çıkartma, Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin
Kurul Kararı
Karar Tarihi: 21/12/2010

Karar No: 2948

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2010 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27
nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2011 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 2011 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
350.000.- (üçyüzellibin) TL
Dağıtıcı lisansı için
250.000.- (ikiyüzellibin) TL
Depolama lisansı için
15.000.- (onbeşbin) TL
İletim lisansı için
15.000.- (onbeşbin) TL
İhrakiye teslimi lisansı için
15.000.- (onbeşbin) TL
İşleme lisansı
-Petrokimya için
15.000.- (onbeşbin) TL
-Biyodizel için
5.000.- (beşbin) TL
Madeni yağ lisansı için
50.000.- (ellibin) TL
Serbest kullanıcı lisansı için
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
0.- (sıfır) TL
- Denizyolu için gemi başına
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
Bayilik lisansı için
2.500.- (ikibinbeşyüz) 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

1.000.- (bin) TL
Lisans alma bedelinin % 2’si
Lisans alma bedelinin % 2’si
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
1.500.- (binbeşyüz) TL
2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
1.500.- (binbeşyüz) TL
1.500.- (binbeşyüz) TL
1.500.- (binbeşyüz) TL

d) Süre uzatımı(vize):

Lisans alma bedelinin % 50’si

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni:

15.000 (onbeşbin)TL

f) Tarife onayı

0.- (sıfır) TL

Madde 2- Bu Karar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(28/12/2010 tarihli ve 27799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle Yükümlü
Oldukları 2011 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin
Kurul Kararı
Karar No:2949

Karar Tarihi: 21/12/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24/12/2009 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2011 yılı için uygulanacak
katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;
a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve
depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2010 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık
gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1
(bindebir),
b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2011 yılı katılma
payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2011 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde
hesaplanır.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Temmuz 2011 (Rev.14)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/p
Karar No:2957

(28/12/2010 tarihli ve 27799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 2957

Karar Tarihi: 22/12/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2010 tarihli toplantısında; “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye,
Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında;
a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol,
b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin, fuel oil ve
biodizel türleri ile yakıt nafta ve gazyağı,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,
ç) Madeni yağ,
d) Baz yağ,
e) Akaryakıta harmanlanan ürün,
yer alır.
Madde 2 – Petrol Piyasası Kanununun uygulanması açısından; aşağıda verilen maddelerden;
a) 2709.00.10.00.00 ve 2709.00.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “ham petrol”,
b) 2710.11.15.00.11, 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.49.00.11, 2710.19.25.00.11,
2710.19.41.00.11, 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11, 2710.19.69.00.11, 3824.90.97.90.54
ve 3824.90.97.90.55 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “akaryakıt”,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlardan;
(1) 2710.11.31.00.00, 2710.11.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu
maddeler “havacılık yakıtları”,
(2) 2710.19.45.00.13, 2710.19.45.00.14, 2710.19.45.00.15, 2710.19.45.00.16, 2710.19.49.00.13,
2710.19.49.00.14, 2710.19.49.00.15, 2710.19.49.00.16, 2710.19.61.00.12, 2710.19.61.00.13, 2710.19.61.00.14,
2710.19.61.00.15, 2710.19.61.00.16, 2710.19.61.00.17, 2710.19.61.00.18, 2710.19.61.00.21, 2710.19.61.00.22,
2710.19.61.00.23, 2710.19.63.00.12, 2710.19.63.00.13, 2710.19.63.00.14, 2710.19.63.00.15, 2710.19.63.00.16,
2710.19.63.00.17, 2710.19.63.00.18, 2710.19.63.00.21, 2710.19.63.00.22, 2710.19.63.00.23, 2710.19.65.00.12,
2710.19.65.00.13, 2710.19.65.00.14, 2710.19.65.00.15, 2710.19.65.00.16, 2710.19.65.00.17, 2710.19.65.00.18,
2710.19.65.00.21, 2710.19.65.00.22, 2710.19.65.00.23, 2710.19.69.00.12, 2710.19.69.00.13, 2710.19.69.00.14,
2710.19.69.00.15, 2710.19.69.00.16, 2710.19.69.00.17, 2710.19.69.00.18, 2710.19.69.00.21, 2710.19.69.00.22
ve 2710.19.69.00.23 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “denizcilik yakıtları”,
ç) 2710.19.81.00.00, 2710.19.83.00.00, 2710.19.85.00.00, 2710.19.87.00.00, 2710.19.91.00.00,
2710.19.93.00.00, 2710.19.99.00.25, 3403.11.00.00.00, 3403.19.10.00.00, 3403.19.90.00,00,3403.91.00.00.00
ve 3403.99.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “madeni yağ”,
d) 2710.19.75.00.00, 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve
2710.19.99.00.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “baz yağ”,
e) Akaryakıtla harmanlanan ürünlerden;
(1) 3824.90.97.90.54 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu ürün, “motorin türlerine harmanlanan ürün”,
(2) 2207.20.00.10.13, 2207.20.00.10.14 ve 2909.19.90.00.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu
ürünler, “benzin türlerine harmanlanan ürün”,
olarak işleme alınır.
Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı ve istasyonlu
kategorili bayilik lisansı sahiplerince karıştırılmaksızın deniz araçlarında kullanılmak üzere teslim edilen
benzin, motorin ve fuel oil türleri de ihrakiye olarak addedilir.
Madde 3 - Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen ve 50 kilogramı (50 kilogram
dahil) geçmeyenler hariç olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıtların ithalat işlemleri;
Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden
yapılır.
Madeni yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip
gümrük idarelerinden yapılır.
Madde 4 – Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
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a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak
miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu
bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama
projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Madde 5 – Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun
olmak ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.
Madde 6 – Yurt içinde akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.11.15.00.11 GTİP’li madde,“Yakıt nafta”,
b) 2710.11.45.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”,
c) 2710.11.45.00.12 GTİP’li madde,“Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”
ç) 2710.11.49.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 98 Oktan”,
d) 2710.19.25.00.11 GTİP’li madde,“Gazyağı”,
e) 2710.19.41.00.11 GTİP’li madde,“Motorin ”,
f) 2710.19.61.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 3”,
g) 2710.19.63.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)”,
ğ) 2710.19.65.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 5”,
h) 2710.19.69.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 6”,
ı) 3824.90.97.90.54 GTİP’li madde,“Otobiodizel”,
i) 3824.90.97.90.55 GTİP’li madde,“Yakıtbiodizel”,
isimleriyle sunulabilir. 2710.19.41.00.11 GTİP’li Motorinin resmi ismi, herhangi bir vergi
farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda “Kırsal Motorin” şeklinde değiştirilir.
İhrakiye teslimi faaliyetleri kapsamında akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.19.45.00.13 ve 2710.19.49.00.13 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMX)”,
b) 2710.19.45.00.14 ve 2710.19.49.00.14 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMA)”,
c) 2710.19.45.00.15 ve 2710.19.49.00.15 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMB)”,
ç) 2710.19.45.00.16 ve 2710.19.49.00.16 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMC)”,
d) 2710.19.61.00.12, 2710.19.63.00.12, 2710.19.65.00.12 ve 2710.19.69.00.12 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMA-“30)”,
e) 2710.19.61.00.13, 2710.19.63.00.13, 2710.19.65.00.13 ve 2710.19.69.00.13 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMB-“30)”,
f) 2710.19.61.00.14, 2710.19.63.00.14, 2710.19.65.00.14 ve 2710.19.69.00.14 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMD-“80)”,
g) 2710.19.61.00.15, 2710.19.63.00.15, 2710.19.65.00.15 ve 2710.19.69.00.15 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RME-180)”,
ğ) 2710.19.61.00.16, 2710.19.63.00.16, 2710.19.65.00.16 ve 2710.19.69.00.16 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMF-180)”,
h) 2710.19.61.00.17, 2710.19.63.00.17, 2710.19.65.00.17 ve 2710.19.69.00.17 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMG-380)”,
ı) 2710.19.61.00.18, 2710.19.63.00.18, 2710.19.65.00.18 ve 2710.19.69.00.18 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMH-380)”,
i) 2710.19.61.00.21, 2710.19.63.00.21, 2710.19.65.00.21 ve 2710.19.69.00.21 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMK-380)”,
j) 2710.19.61.00.22, 2710.19.63.00.22, 2710.19.65.00.22 ve 2710.19.69.00.22 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMH-700)”,
k) 2710.19.61.00.23, 2710.19.63.00.23, 2710.19.65.00.23 ve 2710.19.69.00.23 GTİP’li
“Denizcilik yakıtı (RMK-700)”,
isimleriyle sunulabilir. Bu Kararın 2 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen akaryakıtlar,
yakıtı olarak da bu maddenin birinci fıkrasında yer alan resmi isimleriyle piyasaya sunulur.

Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
Maddeler
denizcilik

Madde 7 – Denizcilik yakıtları; Türk karasuları içinde veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına, motorin ve
fuel oil türlerinin karıştırılması suretiyle yeni ürün olarak veya doğrudan motorin ve fuel oil türleri olarak arz
edilir.
Madeni yağlar, denizcilik amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.

Temmuz 2011 (Rev.14)

2

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/p
Karar No:2957

İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan denizcilik yakıtları
haricindeki, denizcilik amaçlı olarak kullanılan akaryakıtlar karıştırılamaz.
Madde 8 – Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
yer alan isimleriyle arz edilir.
Madeni yağlar, havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
Madde 9 – 6, 7, 8 inci maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak piyasaya
sunulamaz.
Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu
Karar’da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak,
karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, elde edilen ürünün özelliğine uygun
resmi isimler kullanılır.
Madde 10- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 29/12/2009 tarihli ve 2380 sayılı, Kararı yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 11 - Bu Karar 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Geçici Madde 1 – 01/01/2011 tarihinden önce 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 GTİP
numaralarıyla piyasaya arz edilmiş olan kırsal motorin,
a) 15/02/2011 tarihine kadar yeniden satış amacıyla,
b) 01/04/2011 tarihine kadar son kullanıcılara
“Kırsal Motorin” resmi adıyla satılabilir.
Geçici Madde 2 – 01/04/2011 tarihine kadar dağıtıcı depo ve terminallerinden, 31/12/2011 tarihine
kadar bayi tanklarından alınan motorin numunelerinin kükürt içeriğinde azami 20 mg/kg’a kadar yapılan
tespitlerde idari para cezası uygulanmaz.
Madde 12 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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(31.12.2010 tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 2967/4

Karar Tarihi: 28/12/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2010 tarihli toplantısında;
Dağıtıcı lisansı sahiplerine, Kurumumuz ilgili mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073/1-3 sayılı
Kurul Karar’ında yer alan hususlar doğrultusunda, 01/01/2011 ve 31/12/2011 tarihleri arasında dağıtıcılar
arası akaryakıt ticareti izni verilmesine,
karar verilmiştir.
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(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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(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
Karar No:3242/2

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans
Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin
belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kararda geçen;
a) Adli Sicil Belgesi: Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını veya
Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını,
b) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan
resmi yazıyı,
c) Ana Sözleşme: Tüzel kişilik ana sözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son halini veya buna ilişkin
Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarını,
ç) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir
Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye
sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın
akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,
d) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor: Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş
nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde
düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporunu,
e) Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesini,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre
durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,
g) Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı,
kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret
ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen güncel raporu,
ğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil belgesini,
i) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası: Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin
bilgiler ile uygun ölçekli harita üzerine işlenmiş; mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgelerinin,
nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanları, demiryolları ve patikalar haricindeki karayolları ile
yerüstü ünitelerinin konumları ve isimlerinin, alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerinin yer
aldığı dosyayı,
j) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari
merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini,
k) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı,
T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri
ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve
sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,
l) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi: Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler
itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun,
dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe
ülkelere göre dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği istasyon sayısının, kendi mülkiyetlerindeki veya
sözleşmelerle oluşturacakları bayi bilgilerinin yer aldığı dosyayı,
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m) Sigorta Poliçesi: Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa
faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi ile rafinerici, iletim ve depolama lisansları için ayrıca Tesisler ve Petrol Tüm
Risk Sigortası poliçesini,
n) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı: 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan
mercilerce tanzim edilen karneyi,
o) Tarife Dosyası: Tarifeye ilişkin olarak kullanılan; ilke ve varsayım ve hesaplama yöntemi ile tarifeye
ilişkin metodolojinin ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış Tarife Önerisi
Formunun yer aldığı dosyayı,
ö) Vergi Kimlik Belgesi: Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı
vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasını veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıyı,
p) Yakıt Kullanımı Dosyası: Serbest kullanıma konu akaryakıtın türü ve kullanım amacının, bir önceki
takvim yılında gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarının, depo sayısı, kapasitesi ve
dolum imkânlarının yer aldığı dosyayı,
r) Yatırım Değerlendirme Dosyası: Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni tesis
yatırımları için aranan dosyayı,
s) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik
imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik
bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi, taahhütname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden
oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır.
(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında
ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere yer verilir.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye
Tespitine Dair Rapor’un yeminli mali müşavir tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından,
Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik Belgesinin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci
mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilir.
(5) Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans
başvurularında aranmaz.
(6) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin
yapacakları başvurularda aranmaz.
(7) Adli Sicil Belgesi, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek
kişiler için aranır. Ancak kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında
ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve
dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı
ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.
(8) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece
yönetim kurulu üyelerinden istenir.
Rafinerici Lisansı
MADDE 5 - (1) Rafinerici lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık kapasitesi, ünitelerinin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktarı ve tesisler için
mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli harita bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
e) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
g) Oda Sicil Kaydı,
ğ) Vergi Kimlik Belgesi,
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h) Yetki Belgesi,
ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi,
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
İletim Lisansı
MADDE 6 - (1) İletim lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, güzergâhı ve yıllık kapasitesi, boru hattı ve diğer ünitelere ilişkin
mülkiyet ve uygun ölçekli harita bilgileri ile ünitelerde kullanılacak standart, iletilecek petrolün alt ve üst kalite
değerleri ile asgari miktarı, kullanılacak boru çapları ve standart, boru hattı uzunluğu, tesisin azami ve ortalama
çalışma basıncı ile akış miktarı, istasyonların konum ve kapasitesi, erişim ve çıkış noktası bilgilerinin yer aldığı
Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
h) Ana Sözleşme,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan iletim lisansı başvuruları ile 10 kilometreden kısa ve 600 milimetre ve
altında boru çaplı iletim hatları için yapılan iletim lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
Depolama Lisansı
MADDE 7 - (1) Depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, depolanacak petrolün türü, asgari teslimat miktarı ve özelliği, tank ve boru hatlarına ilişkin
mülkiyet ve harita bilgileri ile tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme
kapasitesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi.
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
İşleme Lisansı
MADDE 8 - (1) İşleme lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, yapılacak faaliyetler ile bunların yıllık hammadde kullanım ve üretim kapasitesi
bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Tarife Dosyası,
c) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
d) Oda Sicil Kaydı,
e) Vergi Kimlik Belgesi,
f) Yetki Belgesi,
g) Ana Sözleşme,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
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Dağıtıcı Lisansı
MADDE 9 - (1) Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tarife Dosyası,
b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
c) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
ç) Oda Sicil Kaydı,
d) Vergi Kimlik Belgesi,
e) Yetki Belgesi,
f) Ana Sözleşme,
g) Sigorta Poliçesi,
ğ) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor,
h) Marka Tescil Belgesi.
(2) Dağıtıcı lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz,
ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.
İhrakiye Teslimi Lisansı
MADDE 10 - (1) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
b) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Ana Sözleşme,
f) Sigorta Poliçesi,
g) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.
(3) İhrakiye teslimi faaliyetinde kullanılan gemi varsa, gemiyle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize
elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesi başvuruya eklenir.
Madeni Yağ Lisansı
MADDE 11 - (1) Madeni yağ lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri ve kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak
standart, yıllık hammadde kullanım miktarı bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Kapasite Raporu,
c) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
ç) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
e) Oda Sicil Kaydı,
f) Vergi Kimlik Belgesi,
g) Yetki Belgesi,
h) Adli Sicil Belgesi,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Marka Tescil Belgesi.
Taşıma Lisansı
MADDE 12 - (1) Taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık
ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri
veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, TCDD’den alınmış sarnıçlı vagonla taşıma yapılmasına ilişkin onaylı
belgenin, TCDD ile yapılan sözleşmenin, ayrıntılı vagon listesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Tarife Dosyası,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) Yetki Belgesi,
f) Adli Sicil Belgesi,
g) Sigorta Poliçesi.
Serbest Kullanıcı Lisansı
MADDE 13 - (1) Serbest kullanıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yakıt Kullanımı Dosyası,
b) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
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ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Adli Sicil Belgesi.
Bayilik Lisansı
MADDE 14 - (1) Bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Bayilik Sözleşmesi,
f) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,
g) Adli Sicil Belgesi,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Adres Teyit Yazısı.
(2) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve
daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi başvuruya eklenir. Bu beyan dilekçesinin
sunulması veya tesis adresinde farklılık olmaması hallerinde Adres Teyit Yazısı aranmaz.
(3) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa köy
pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı eklenir.
(4) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri
işlenmesi talebi varsa tankerin plakasını içeren Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı ile akaryakıt tankerine ilişkin
olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartı başvuruya eklenir.
(5) İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.
(6) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında
Bayilik Sözleşmesi aranmaz.
(7) Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari
Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 – (1) Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin
11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış durumdaki lisans başvuruları
hakkında 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/t
Karar No: 3242/3

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı
Karar No:3242/3

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans
Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil başvurularında
aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 31/05/2011
tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü
maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru
sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde
gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.
(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans
Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk
olması halinde, sunulan belge esas alınır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek
lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi
değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.
Unvan Tadili
MADDE 5 - (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre
düzenlenmiş suretleri aranır.
(3) Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(4) Lisansa kayıtlı tesis yoksa, yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.
Adres Tadili
MADDE 6 - (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.
(2) Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.
Alt Başlık Tadili
MADDE 7 - (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil
başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen
bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans Tadili Başvuru Formu”,
başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili
MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.

Temmuz 2011 (Rev.14)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/t
Karar No: 3242/3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri
Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Ortak Hükümler
MADDE 9 - (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve
belgelerin yanı sıra bu bölümde düzenlenen bilgi ve belgeler de aranır.
(2) Bayilik lisansının tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru
Formu”na ilaveten Ek-2’de yer alan “Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur ve
Kuruma sunulur.
Dağıtıcı Tadili
MADDE 10 - (1) Bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi,
b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin
sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.
Bayilik Lisansı Alt Başlığı Tadili
MADDE 11 - (1) Bayilik lisansı alt başlığının tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik
Sözleşmesi.
Kategori Tadili
MADDE 12 - (1) Bayilik lisansı kategorisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni adres ve tesise göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni kategoriye uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik
Sözleşmesi.
Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Tadili
MADDE 13 - (1) Bayilik lisansına Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisi ekleme veya değiştirme tadili
için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun olarak verilen taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt
kartları,
b) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı.
(2) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisinin lisanstan çıkarılması için tadil başvuru formunun ekinde
sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
Sabit Köy Pompası Tadili
MADDE 14 - (1) Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için köy
pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.
(2) Sabit Köy Pompası bilgisinin lisanstan çıkarılmasına ilişkin tadil başvuru formunun ekinde sadece
yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 - (1) 25/2/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulama
MADDE 17 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/t
Karar No: 3242/3

LİSANS TADİLİ BAŞVURU FORMU

EK-1

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Lisansımın aşağıdaki beyanım
ve ekte sunulan belgeler doğrultusunda tadilini arz ederim.
ÖNEMLİ NOT:
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir.
*Lisans sahibinin halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek olmayıp,
sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.
**Bayilik lisansı tadillerinde ‘TADİL TALEBİNİN KONUSU’ kısmı boş bırakılacak ve istenen tadil türü Ek-2’deki “Bayilik Lisansı
Tadil Talebi Formu” kullanılarak gösterilecektir.)
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS SAHİBİNİN UNVANI

LİSANS NO

LİSANS TÜRÜ

LİSANS TARİHİ

LİSANS SÜRESİ
LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

İLETİŞİM ADRESİ
İLÇE

İL

TELEFON

FAKS

TİCARET/SANAYİ ODASI

TİCARET SİCİL NO

SERMAYE (TL)

VERGİ KİMLİK NO
LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ*

İSİMLERİ
(ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE UNVANI)

TC KİMLİK NO’LARI
(TÜZEL KİŞİ İSE VERGİ NO)

HİSSE
ORANLARI (%)

TADİL TALEBİNİN KONUSU
(TADİL TALEBİNİZİ
AÇIKLAYINIZ)**

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/t
Karar No: 3242/3
EK-2
BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU

(Bayilik Lisansları için talep edilen tadil türünü X ile işaretleyiniz ve SADECE gerekli bilgileri doldurunuz)
A.) Değişikliklere İlişkin Tadil Talepleri
1) UNVAN
TADİLİ

1.1. YENİ UNVAN
2.1. YENİ ADRES
2.2. PAFTA

2) ADRES
TADİLİ

2.3. ADA
2.4. PARSEL
2.5. İLÇE
2.6. İL
3.1. YENİ DAĞITICININ UNVANI
3.2. YENİ BAYİLİK
SÖZLEŞMESİNİN İMZA TARİHİ

3) DAĞITICI
TADİLİ

3.3. YENİ BAYİLİK
SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE
GİRİŞ TARİHİ
3.4 YENİ BAYİLİK
SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

4) İŞYERİ
AÇMA VE
ÇALIŞMA
RUHSAT
BİLGİSİ
TADİLİ

4.1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI VERİLİŞ TARİHİ
4.2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI VERİLİŞ SAYISI
4.3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI VEREN MAKAM

5)
KATEGORİ
TADİLİ

5.1. TALEP EDİLEN KATEGORİ

6) ALT
BAŞLIK
TADİLİ

6.1. TALEP EDİLEN ALT BAŞLIK

(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. no’lu alanları
da doldurunuz)

(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. no’lu alanları
da doldurunuz)

B) Lisansa İlave Yapılmasına İlişkin Tadil Talepleri
7.1. TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ PLAKALARI:

8.1. SABİT KÖY POMPALARININ ADRESLERİ:

C) Lisanstan Çıkarmaya İlişkin Tadil Talepleri
9.1. TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ PLAKALARI:

10.1. SABİT KÖY POMPALARININ ADRESLERİ:

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN ADI-SOYADI, İMZA, KAŞE, TARİH
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/u
Karar No: 3242/4

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı
Karar No:3242/4

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans Süre
Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans süre uzatımı
başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 31/05/2011
tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü
maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Petrol piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, ekteki “Lisans Süre Uzatımı
Başvuru Formu” kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre
uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.
(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi ve süre uzatım bedelinin
yatırıldığına dair dekont bulunur. Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının
ekinde, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması
için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.
(4) Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik
sözleşmesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez.
(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 5 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Uygulama
MADDE 6 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans süre uzatım başvuruları
hakkında uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/u
Karar No: 3242/4

LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Bu beyanım doğrultusunda
lisansımın süresinin uzatılmasını arz ederim.
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir.
* Lisans sahibinin halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek olmayıp,
sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.)
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS SAHİBİNİN UNVANI

LİSANS NO

LİSANS TÜRÜ

LİSANS TARİHİ

LİSANS SÜRESİ
LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

İLETİŞİM ADRESİ

İLÇE

İL

TELEFON

FAKS

TİCARET/SANAYİ ODASI

TİCARET SİCİL NO

SERMAYE (TL)

VERGİ KİMLİK NO

TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ
AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATININ TARİHİ

TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ
AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATININ SAYISI

GEÇERLİ İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATINI
VEREN İDARE
LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ*
İSİMLERİ
(TÜZEL KİŞİLERDE UNVANLARI)

TC KİMLİK NO’LARI
(TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ NO)

HİSSE
ORANLARI (%)

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM 5/ü
Karar No: 3274-3

(23/6/2011 tarihli ve 27973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Kararı
Karar No : 3274-3

Karar Tarihi : 14/6/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/6/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında İhrakiyenin
İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti
Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a dair aşağıdaki Karar alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA İHRAKİYENİN İHRACAT VEYA TRANSİT REJİMİ KAPSAMINDA
DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İKMALİNDE TAHSİLAT ARACILIK HİZMETİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 1- (1) İhrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi
kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler yerine
getirilmek kaydıyla üçüncü kişiler tarafından tahsilat aracılık hizmeti verilebilir.
MADDE 2- (1) Aracılık hizmetleri sadece;
a) Serbest dolaşıma girmiş ihrakiye için ihracat rejimi ve serbest dolaşıma girmemiş ihrakiye için transit
rejimi kapsamında yapılan,
b) Deniz ve hava vasıtasına fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansı sahibi tarafından yapılan,
c) Sadece ikmalin yapıldığı deniz ve hava vasıtalarının ihtiyacı için kullanılacak ihrakiye teslimleri için
yapılabilir.
(2) Teslimlerde ilgililer;
a) İkmalin yetkili Gümrük idarelerinin görev bölgeleri içerisinde yapılması,
b) İhrakiyenin ihrakiye teslim lisansı sahibi tarafından deniz ve hava taşıtına fiilen verilmesi,
c) Teslimin; yakıt türü, miktarı, teslim yeri ve tarihi, vasıtanın adı ve diğer bilgilerini içeren ve alım
esnasında vasıtanın yönetiminde bulunan yetkili kişi/kişiler ile lisans sahibinin ikmali gerçekleştiren yetkilisi
tarafından imza edilen bir belge ile tevsik edilmesi,
d) Düzenlenecek faturada ihrakiyenin bedeli dışında başka bir bedele yer verilmemesi,
e) Düzenlenecek faturaya; ihrakiyenin verildiği deniz taşıtları için taşıtın ismi ve IMO numarası, hava
taşıtları için taşıtın Kuyruk Numarası ve/veya sefer sayısı bilgilerinin derç edilmesi,
f) Kurum tarafından talep edilmesi halinde istenen diğer bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak
ile görevlilerin inceleme yapmasına müsaade etmek,
ile yükümlüdür.
MADDE 3- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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