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© Petrol Piyasası Mevzuat Klasörü’nün tüm hakları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait ve saklıdır. Yayımlanmış mevzuatın Resmi
Gazete’deki metinleri, yayımlanmamış mevzuatın ise ilgili kurumca onaylı asıl metinleri resmi ve bağlayıcı niteliktedir. Petrol Piyasası
Mevzuat Klasörü’ndeki kayıtlar bilgi sunmak için derlenmiştir, resmi ve bağlayıcı nitelik taşımaz. Petrol Piyasası Mevzuat Klasörü’nün
basım, yayın, imla ve kullanım hatalarından ve içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güncelliğinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
sorumlu tutulamaz.
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
İÇİNDEKİLER
Mevzuat
PETROL PİYASASI KANUNU
— Petrol Piyasası Kanunu
YÖNETMELİKLER
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 01/01/2009
Tarihinden İtibaren Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— 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
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KURUL KARARLARI
— 388/41 sayılı Kurul Kararı
5/a
— 579/113 sayılı Kurul Kararı
5/b
— 630/26 sayılı Kurul Kararı
5/c
— 630/68 sayılı Kurul Kararı
5/ç
— 753/120 sayılı Kurul Kararı
5/d
— 836 sayılı Kurul Kararı
5/e
— 1088/1 sayılı Kurul Kararı
5/f
— 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/g
— 1206/17 sayılı Kurul Kararı
5/ğ
— 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/h
— 1355 sayılı Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt
Teslimlerinde Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
5/ı
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı
5/i
— 1393/19 sayılı Kurul Kararı
5/j
— 1206/17 sayılı Kurul Kararı
5/ğ
— 1401 sayılı Kurul Kararı
5/k
— 1567/13 sayılı Kurul Kararı
5/l
— 1659/11 sayılı Kurul Kararı
5/m
— 1830/11 sayılı Kurul Kararı
5/n
— 1908 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle
İlişkili Maddelere Dair Karar
5/o
— 1917 sayılı Kurul Kararı
5/ö
5/p
— 1918 sayılı Kurul Kararı
— 2073 sayılı Kurul Kararı
5/r
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
— Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
— Kabahatler Kanunu
— Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
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İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
— 30/12/2004 Tarihli ve 2004/8334 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar
— 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
DİĞER MEVZUAT
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel
Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:37)
— Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2007/09)
— Başbakanlık Genelgesi (2007/25)
— Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere Ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması
Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:9)
— Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği Tebliğ No: (2009/18)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:67)
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(20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)

Petrol Piyasası Kanunu
Kanun No : 5015

Kabul Tarihi : 4/12/2003
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya
işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa
faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim
faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.
Bu Kanun; petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine
yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemlerini kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan kendi mülkiyetindeki araç ve tesisleri vasıtasıyla yürüttüğü bu Kanun
kapsamındaki faaliyetleri ile 5 Nisan 2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki Başkanlığın
kendi mülkiyetindeki araç ve tesisleri vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.
Tanımlar ve kısaltmalar1
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında;
1) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4) AFRA: Londra'da ilân edilen ortalama navlun ücretlerinin değerlemesini,
5) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri,
6) 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,
7) 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,
8) Asfalt : Zemin kaplamasında kullanılan ürünü,
9) Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
10) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
11) Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve
madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
12) Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal
faaliyetlerinin bütününü,
13) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde yer alan ve yapılacak
yatırımların analizini içeren raporu,
14) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
15) İhrakiye : Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında
yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,
16) İhrakiye teslim şirketi ve bayii: Yurt içinden veya yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava
taşıtlarına ikmal eden lisanslı sermaye şirketini ve lisanslı bayileri,
1

25/1/2007 tarihli ve 5576 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddede yer alan bent numaraları yeniden
teselsül ettirilmiştir.
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17) İletici: İletim faaliyeti yapan sermaye şirketini,
18) İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına
ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),
19) İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine
ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,
20) İşlemeci: Lisansı gereği işleme faaliyetini yapma hakkı verilmiş sermaye şirketini,
21) (Ek: 25/1/2007-5576/1 md.) Kaçak petrol;
a) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
b) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan
petrolü ve petrol ürünlerini,
c) 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,
d) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
e) 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,
22) Katkı maddeleri: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik maddeleri,
23) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt
istasyonu arasındaki, Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi,
24) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı
kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
25) Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
26) Kullanım: Petrolün sadece kişisel ve işletme ihtiyaçları için tüketimini,
27) Lisans: Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından
izin verildiğini gösterir belgeyi,
28) Lisanslı depocu: Lisanslı depolama faaliyeti yapan sermaye şirketini,
29) Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere
başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini,
30) Madeni yağ üreticisi : Madeni yağ üretimi yapan gerçek ve tüzel kişileri,
31) 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,
32) Özel işlem: Petrolün nitelik olarak ayrı ürün haline getirilmesine yönelik olarak Kurumca belirlenen
yöntemleri,
33) Petrol: Bu maddenin (5), (14) ve (44) numaralı bentlerinde tanımlananları,
34) Piyasa faaliyeti: Petrolün; ithalini, ihracını, rafinajını, işlenmesini, depolanmasını, iletimini, ihrakiye
teslimini, taşınmasını, dağıtımını, bayiliğini,
35) Rafinaj: Ham petrolden başlayarak yeni ürünler elde edilmesine ilişkin işlemleri,
36) Rafinerici: Lisansı gereği rafinaj faaliyeti yapma hakkı verilmiş, petrol ticareti yapan sermaye şirketini,
37) Serbest kullanıcı: Kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorinde yıllık 5 000 tondan aşağı olmayacak şekilde
Kurum tarafından ürün bazında belirlenen tüketim miktarından fazla yıllık petrol tüketimi olan lisanslı
kullanıcıyı,
38) Solvent: Kimya ve sanayi tesislerinde tüketilen ve/veya yeni kimya ve sanayi mamulleri üretiminde
kullanılan petrol ürünlerini,
39) (Değişik: 9/7/2008-5784/27 md.) Taşıma: Ham petrol ve akaryakıtların, kabotaj kapsamında denizyolu
ve demiryolu taşıma araçlarıyla yapılan nakil faaliyetlerini,
40) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
41) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya
olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
42) (Ek: 25/1/2007-5576/1 md.) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de
dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,
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sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
43) Transit taşıma: Başka bir ülkeden gelen petrolün başka bir ülkeye Türkiye üzerinden kara ve deniz yolu
ile taşınmasını,
44) Ulusal marker: Akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde eklenecek katkıyı,
45) Üretim: Petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim
hattına veya rafineriye boru hattı ile taşınmasını veya depolanmasını,
46) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden
elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansların Tâbi Olacağı Usul ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisansların tâbi olacağı usul ve esaslar
MADDE 3.- Petrol ile ilgili;
a) Rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin
yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi,
b) Akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması,
İçin lisans alınması zorunludur. Kurum, geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda, iletim ve işleme
faaliyetlerinde lisans alma zorunluluğuna muafiyet getirebilir. Lisans vermede taahhüt üzerinden işlem
yapılamaz.
Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler 3 üncü madde hükümleri ve Kurumca belirlenecek diğer
unsurlar çerçevesinde tamamlanarak en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir.
Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir.
Bu Kanuna göre; lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin
işlemler Kurumca yapılır. Lisansların verilmesinde pazara giriş açısından teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve
teşebbüsün sürdürülebilirliği dikkate alınır, bayi sayısı, depolama kapasitesi (işletme stok kapasitesi hariç)
konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz.
Başvurunun Kurumca kabul veya reddedilmesinde talebin, mevzuatta öngörülen koşullara uygun olması
aranır.
Lisans kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel kişileri 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. Türkiye'de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına
göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki
mevzuata göre Türkiye'deki faaliyetleri bakımından Türkiye'de yerleşik sayılırlar.
Lisanslar; yukarıda sayılan faaliyet başlıklarına göre düzenlenir. Ayrıca lisanslarda, Kurumca belirlenen
diğer alt başlıklar da yer alır.
Lisans, üzerinde kayıtlı faaliyeti yapmak üzere hak sahibi kılınan gerçek veya tüzel kişi adına verilir. Lisans
belgesinde, faaliyet niteliğinin yanı sıra faaliyetin gerektirdiği tesisin türü ve coğrafi konumu, teknoloji ve
miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alır.
Kurum, bu Kanunda tanınan yetkiler dahilinde;
a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları,
b) Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması,
d) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi,
Konularında düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa
işlenmedikçe yapılamaz.
Lisanslar ile ilgili olarak;
a) Başvuru, değerlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma
işlemlerine,
b) Sınıflandırılması uygun görülen lisansların, sınıflandırılmasına ait esaslar ve sınıflara göre asgarî
büyüklüklerine,
c) Değişiklik ile sınıflandırmaya tâbi lisanslarda sınıf değiştirme işlemlerine,
d) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olması gereken asgarî varlıklarına,
e) Tutulması zorunlu olan kayıtlar ve kayıt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine,
f) Faaliyet alt başlıkları ve bunların tanımlarına,
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g) Kamunun can ve mal güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlara,
h) Lisansta yer alacak hususlara,
ı) Lisans kapsamında olsun veya olmasın piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi, denetimi
ve benzeri konulara,
Ait usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Bu Kanun hükümleri saklı kalmak ve ilgili mevzuata göre işlemleri tamamlanmış olmak üzere, lisans
sahiplerince veya kullanıcılarca, lisanslı depolar dışında kalan her türlü petrol depolama tesisi veya
düzeneklerinin yapımı ve/veya kendi faaliyetleri kapsamında işletilmesi serbesttir.
Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
MADDE 4.- Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi
haklarını verir.
Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine
getirilmesi koşuluyla kullanılır.
Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden
özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ile istenmeyen durumları en
kısa sürede gidermek zorundadır.
Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar;
a)Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak,
b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak,
c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya
olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri
haberdar etmek ile tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma
bildirmek,
d) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan, tesis ve/veya faaliyetleri sigortalamak,
e) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,
f) 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmak,
g) Kurumca 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre istendiğinde, gerekli bilgi, belge ve numuneleri
vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,
h) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe
koymadan önce Kuruma bildirmek,
ı) Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamak,
j) İletim ve depolamada kapasite kısıtları dışında kendilerinden yapılan talepleri ayrım gözetmeksizin
karşılamak,
k) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımak, farklı şartlar sürmemek,
İle yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Kısıtlanması
Lisansların türleri
Rafinerici
MADDE 5. - Rafinerici lisansı sahipleri, 9 uncu maddede sayılan faaliyetlerin yanı sıra;
a) Lisansına işlenmek koşuluyla;tesisi içinde veya civarında işleme, depolama ile yakınındaki diğer tesislere
boru hatları ile taşıma,
b) Sahip olacağı dağıtım şirketi ile akaryakıt dağıtımı,
Faaliyetlerinde de bulunabilir. Rafinerici kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartları kendisinden akaryakıt talep
eden diğer dağıtıcılara da kategori bazında tanımak zorundadır.
Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimi önceliklidir.
Rafinericiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetini ürün talebi halinde
sağlamak ve korumakla yükümlüdür.
Taşıma, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi, serbest kullanıcı, ihrakiye teslim şirketi ve
ihrakiye bayii
MADDE 6. - 2 nci maddenin birinci fıkrasının (16), (18), (19), (28), (29), (36) ve (38) numaralı bentlerinde
tanımlanan faaliyetlerin yapılması için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme kriterleri ve lisansın
verilmesini gerektirecek teknik ve malî şartlar Kurumca belirlenir.

Ekim 2009 (Rev. 9)

4

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU

Dağıtım
MADDE 7. - Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olur.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin
istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yanı sıra, serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve depolama
tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile taşıma faaliyetlerinde bulunabilir. Dağıtıcılar başka akaryakıt
dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar.
Dağıtıcılar, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve detayları ile her yıl Kuruma Şubat ayı içinde
vermekle yükümlüdür. Yıl içinde, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak
Kuruma; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve
eksilişleri açıklarlar.
Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (10) ve (13) numaralı bentlerinde belirtilen şekilde sözleşme
ile bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenemez
ise sürenin bitimine kadar dağıtıcı, bayinin ikmal ihtiyacını karşılar. Süre bitiminde bayi, sözleşme yaptığı yeni
dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski dağıtım
şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırır.
Dağıtıcıların kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının
yüzde onbeşinden fazla olamaz. Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini
geçemez. Dağıtıcı, kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapamaz.
Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde
yapmak, bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Akaryakıt dağıtımı için
kurulacak tesis ve ekipmanlara ilişkin teknik, güvenlik, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 25/1/2007-5576/2 md.) Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun
olarak bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi
kurar ve uygular.
Bayiler
MADDE 8. - Bayi lisanslarına ilişkin düzenlemeler (teknik, güvenlik, kapasite, çevre vb.) Kurum tarafından
yapılır. Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.
Bayiler lisanslarının devamı süresince;
a) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması,
b) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurmaması,
İle yükümlüdür.
Bayiler ve dağıtıcılar, lisanslarına göre kurdukları akaryakıt istasyonlarını Kuruma bildirerek işletmeye
başlar. Akaryakıt istasyonları, gerekli tedbirleri alarak tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası
vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
Kurul, teknik ve ekonomik kriterlere göre bayilik kategorileri oluşturabilir. Bu durumda bayilik lisansları
kategorilerine göre düzenlenir. Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere,
şehirler arası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından
çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir.
Faaliyetlerin kısıtlanması
MADDE 9. - Yurt dışından ham petrol ve akaryakıt temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı veya ihrakiye
teslim şirketi lisansına sahip olması gereklidir. Türkiye'de ham petrol üretimi yapan üreticiler, düşük gravite yerli
üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol ithalatı yapabilirler. Ham petrol ve akaryakıt ithalatı
miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılır. Dağıtıcılarca
yapılacak akaryakıt ithalatı, ilgilinin lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlıdır ve
Kuruma bayi bilgileriyle birlikte verilen pazarlama projeksiyonu ile uyumlu olduğu bildirildikten sonra
yapılabilir. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti Kurulun iznine bağlıdır. Ham petrolün yurt içinde ticareti; sadece
rafinerici ve üreticilerce ve birbirleri arasında yapılabilir.
Dağıtıcılar, lisans başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu
ile bayi bilgilerini Kuruma vermek zorundadır ve kendi dağıtım ağına bağlı bayilerin işlettikleri akaryakıt
istasyonlarında farklı lisans alt başlığına sahip dağıtıcıların bayisi sıfatı ile yapacakları faaliyetler hariç olmak
üzere, kullanıcılara lisans alt başlığında yer almayan akaryakıtları teslim edemez.
İhrakiye teslimleri; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim şirketlerince yapılır. İhrakiye teslimi yapanlar,
gümrük antrepolarına getirdikleri ve deniz/hava taşıtlarına verilmek üzere çıkardıkları akaryakıt cins ve
miktarlarını üç ayda bir Kuruma bildirirler.
Ekim 2009 (Rev. 9)

5

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta vb.) ile ilgili
ithalat ve ihracat dahil, faaliyetler Kurumun hazırlayacağı düzenlemelere göre yapılır.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi
halinde, Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanlar
rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması halinde rafinerilere teslim edilir. Rafinerilere
verilmeyen ürünlerin ihraç edilmesi halinde fiili üretim ve ihracata ait aylık bilgiler Kuruma bildirilir.
Akaryakıtların, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde belirlenen teknik düzenlemelere uygun
olmayanları faaliyete konu edilemez.
Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve
yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz.
(Mülga fıkra: 9/7/2008-5784/27 md.)
İcrası için tesis gerektiren faaliyet türlerinde, bu maddede konu edilen hakların kullanılabilmesi için, ilgili
tesisin fiilen faaliyette bulunması zorunludur.
Rafinericiler evsafına uygun ürün teslim etmek, dağıtıcılar ile bayiler ise akaryakıtların kullanım amacını,
niteliğini, niceliğini değiştirmemek ile yükümlüdür.
Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıtla harmanlanan ürünler bu durumda akaryakıt ile
eşdeğer vergiye tâbi olurlar. Ancak, yerli tarım ürünlerinden elde edilen ve akaryakıtla harmanlanan ürünler
bunun dışındadır.
Dağıtıcılar, bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerini, promosyon
kampanyasının maliyetine ilişkin belgelerle birlikte şeffaf, açık bir şekilde bilgilendireceklerdir. Ancak bayilerin
kampanyaya katılımı ihtiyarîdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiyat Oluşumu, Kamulaştırma, Erişim ve Eşgüdüm
Fiyat oluşumu
MADDE 10. - Petrol alım satımında fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre
oluşur. Yerli ham petrol için, teslim yeri olan en yakın liman veya rafineride teşekkül eden "Piyasa Fiyatı" fiyat
olarak kabul edilir.
Bu piyasa fiyatı, Türkiye'de üretilen ham petrolün Türkiye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya
piyasasında, evsaf ve izafi ağırlık bakımından normal olarak mutat ayarlamalara göre tespit edilmiş emsal
petrolün belirlenen serbest rekabet fiyatına, aynı evsafta ham petrolün dünya piyasasından Türkiye'de teslim yeri
olan limana veya rafineriye kadar getirilmesi için gerekli bütün giderlerin yarısının eklenmesi ve fakat Süveyş
Kanalı geçişi ile Batman veya civarında üretilen ham petrolün Batman rafinerisinde oluşan piyasa fiyatına
Batman-Dörtyol Boru Hattı geçiş ücreti hariç oluşan fiyat veya erişilebilir dünya piyasası mevcut olmadığı
takdirde üretici tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde vergiler hariç fiilen uygulanan satış fiyatı olarak
kabul edilir.
Üretimi yapılan yerli ham petrole emsal olarak, 26 API ve daha hafif petroller için Arab Medium (31 API)
petrolünün, 26 API den daha ağır petroller için Ras Gharib (21.5 API) petrolünün otuz gün vadeli fiyatları esas
alınır ve yerli ham petrol ile emsal alınan petrol arasındaki gravite farkının fiyat bakımından
değerlendirilmesinde;
Emsal petrol ile yerli petrol arasındaki her bir 0.1 API gravite farkı için 2 ABD cent emsal petrolün varil
fiyatına ilâve edilir veya çıkarılır. Ancak bir alt gravite grubunun fiyatı üst grubun fiyatından yüksek olamaz.
Emsal ham petrolün Türkiye'ye getirilmesi için gerekli bütün giderlerin hesaplanmasında, "Worldscale" de
ilân edilen nominal navlun baz alınır, LR-2 sınıfı tankerler için tespit edilen AFRA yüzdesinin uygulanması ile
nakliye maliyeti hesaplanır.
Gravite ayarlaması ve nakliyenin eklenmesi suretiyle bulunan fiyata (C+F) yürürlükteki sigorta mevzuatı ve
primleri uygulanır. Tehlike ve harp hali sigorta primi uygulaması Bakanlığın değerlendirmesine tâbidir. İkinci
bir değişikliğe kadar uygulanacak sigorta primi miktarı yüzde 0.075'i aşamaz.
İthalde alınan gümrük vergi ve resimlerin ilâve edilmesiyle yerli ham petrolün piyasa fiyatı bulunur. Yurt içi
kara nakliye ücretleri için akaryakıtların fiyat teşekkülündeki nakliye rayiçleri alınır.
Piyasa fiyatı tekliflerinde, T. C. Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık döviz satış kuru ortalaması,
petrol birimi olarak varil, metrik ton ve döviz cinsi olarak ABD Doları kullanılır. Piyasa fiyatlarına esas olan
unsurların uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirme ve çözmeye Kurul yetkilidir.
Rafinericiler, ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan bu asgarî fiyatlardan yerli ham petrolü alırlar ve
ham petrol temininde yerli ham petrole öncelik tanırlar. Rafinericiler ham petrol üreticilerinin bu asgarî fiyat
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veya bunun üzerindeki fiyat tekliflerine onbeş gün içinde yazılı olarak cevap verirler. Rafinericiler üreticilerin
aleyhine olacak teslim yeri ve şartlarında maddî talep ve teklifte bulunamazlar. Fiyat uyuşmazlıkları Kurumun
hakemliğinde en geç otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
İthal ham petrol fiyatları dünya afişe fiyatları doğrultusunda yapılan petrol anlaşmalarına ve spot piyasa
değerlerine göre temin edilebilen fiyat olarak değerlendirilir. Fiili ithalata ait bilgiler aylık olarak Kuruma
bildirilir.
Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir
dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak
Kuruma bildirilir.
İşleme, boru hatları ile bağlantılı olmayan lisanslı depolama ve taşıma faaliyetlerinin tarifeleri, lisans
sahiplerince hazırlanarak Kuruma bildirildikten sonra uygulanır.
İletim lisansı kapsamında yürütülen taşıma ve bu hatlarla bağlantılı tesislerdeki lisanslı depolama
faaliyetlerine ilişkin tarifeler, lisans sahiplerince hazırlanarak Kurul onayını müteakip uygulanır. Kurul, tarife
onay istemlerini müracaat tarihini takip eden otuz gün içerisinde karara bağlar.
Ancak, petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya
bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler
oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin
her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli
tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir.
Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanıcıların
desteklenmesinin usul ve esasları ile miktarı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
Mülkiyet, kamulaştırma ve özel tedbirler
MADDE 11. - a) Bu Kanun kapsamındaki tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya
mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma yoluyla yapılması esastır.
Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde;
1) Rafineri ve lisanslı depolama tesislerine,
2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz
parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,
3) İşleme tesislerinden Kurumca belirlenecek olanlara,
İlişkin edinimler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla da
yapılabilir. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans
sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın
bir parçası olup lisans müddetince devam eder. Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince
ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.
Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinaj ve iletim lisans sahiplerine ait tesislerin tapu sicil
kayıtlarına, herhangi bir tasarrufun Kurumun izni bulunmadıkça kaydolunamayacağı şerhi de verilir.
b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:Tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler
üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin
kiralanmasını talep edebilir.
Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı
veya uzun süreli kiralama yoluna gider.
Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel
kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup, geçerliliği, bunların geçerlilik süresi
ile sınırlıdır.
İletim hatlarının her iki tarafında en az on beş metre, en fazla yüzer metre mesafe içerisinde; boru hattı için
gerekli tesisler ve rafineriler ile lisanslı depoların tehlikelerden korunması için etrafında en fazla 500 metre
mesafe içerisinde risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî ve tehlikeli işlere ilişkin olarak getirilecek
kısıtlamalar ile bunların usul ve esasları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.
İletim hatları ve bunların ayrılmaz parçası olan diğer tesisler hakkında 406 sayılı Telgraf ve Telefon
Kanununun 11 inci maddesi hükmü uygulanmaz.
İletim tesisleri ile lisanslı depolama tesislerine erişim
MADDE 12. - Tesislerinde boş kapasite bulunan ileticiler ve lisanslı depocular; iletim ve depolama
taleplerini, talebin aşağıda sayılan hususları sağlaması halinde, karşılamakla yükümlüdür.
Yapılan talebin;
Ekim 2009 (Rev. 9)

7

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU

a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,
b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,
c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak
bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,
d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî
miktarda olması,
e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama
için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,
Gereklidir.
Eşgüdüm
MADDE 13. - Piyasayı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda yetkili kılınan diğer mercilerce
yapılacak her türlü düzenleme çalışması öncesi(vergi, resim ve harçlara ilişkin düzenlemeler hariç), Kurumun
haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması esastır.
Petrol piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacak standard hazırlık
çalışmalarında Kurum temsilcisi de bulunur. Piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk standardları Kurul onayı ile
mecburî hale getirilebilir.
Kurum;
a) Lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek hallerde,
b) Piyasada haksız rekabet yaratacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin
yapılması durumunda,
c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatçı, üretici ve satıcıları ile bunların yetkili servisleri
hakkındaki düzenleme ve uygulamalarda,
Görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir.
Kurum; piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu
konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî
makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta
Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat
MADDE 14. - Piyasa işleyişine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla bildirim yükümlülükleri Kurumca
belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge
ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usul ve esaslar belirleyebilir.
Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere
her türlü evrak, belge ve emtianın incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü
açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında
yetkilidir. Görevlendirme yazısında amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alır.
Kurum piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim
kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye
Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar kurabilir, kurulmasına kaynak
aktarabilir. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir. Piyasa açısından ticari gizlilik niteliği taşıyan bilgiler açıklanamaz.
Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeriği özet bilgileri Kurum tarafından ilân edilir.
Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
uygulanır, ancak, ilânen yapılacak tebligatlar Resmî Gazetede yayımlanır.
Sigorta
MADDE 15. - Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için, sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar
Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık
çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan hususlar, Kurumca
çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.
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Diğer Hükümler

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

Ekim 2009 (Rev. 9)

9

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

BÖLÜM-1
PETROL PİYASASI KANUNU
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

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

2

Bu maddede yer alan para cezası miktarlarının 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak;
5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı’na
bakınız.
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Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri
hakkında, Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.3
Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun
tespiti halinde lisans iptal olunur.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini
hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer
alır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Dağıtım şirketinin lisansının iptal edilmesi veya faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde dağıtım
şirketine bağlı bayiler, diğer dağıtım şirketlerinin bayii olarak faaliyetlerini sürdürürler.
Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı
MADDE 21. - Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine doğrudan soruşturma
açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.
Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar, Kurum tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir.
Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul
kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.
Yönetmelik
MADDE 22. - Piyasa faaliyetlerine ilişkin hususlar; bu Kanunun ilgili maddelerinde atıfta bulunulan
yönetmelikler ve piyasanın işleyişi esnasında ihtiyaç duyulan diğer hususlarda Kurum tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır.
Ayrıca, Kurum yetkilerini Kurul kararıyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle de kullanabilir. Özel
nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendiren hususlar ile yapılacak düzenlemeleri açıklamak amacıyla
çıkarılacak tebliğler, basın ve yayın araçlarıyla veya özel bültenlerle duyurulur.
Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 23. - A) 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat,
Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 5 inci maddesi,
B) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (41) numaralı
bendi,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
C) 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM4
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler
MADDE 24. - 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur.”
MADDE 25. - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/B
maddesi eklenmiştir.
“Kurulun petrol piyasası ile ilgili görevleri
MADDE 5/B. - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu petrol piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri
de yerine getirir :
a) Petrol Piyasası Kanunu hükümlerini uygulamak, Piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri
yapmak ve yürütülmesini sağlamak.
b) Petrol faaliyetlerine ilişkin plân, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek.
c) Petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek, yetkisi
dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve idarî makama
başvuru kararlarını almak.
d) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların petrol piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek.
e) Petrol piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek.
f) Petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş malî tablolarını incelemek veya incelettirmek.

3

23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 523 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 274 üncü” ibaresi “Türk Ceza Kanununun 203 üncü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4
25/1/2007 tarihli ve 5576 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bölümde yer alan Ek Madde 1’den sonra
gelmek üzere, Ek Madde 3, 4 ve 5 eklenmiş olup, Kanunla getirilen madde numaraları aynen korunmuştur.
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g) Petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan, hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar
ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini
sağlamak.
h) Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine, çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan
tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda, idarî
para cezası vermek ve lisansları iptal etmek.”
MADDE 26. - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl süre ile görev yapan ve en az dört yıl süreli eğitim veren
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan ve kamu personeli dil sınavı sonucu A derecesinde dil bildiğini
belgeleyenler veya özel sektörde beş yıldan fazla hizmeti olup yüksek öğrenim ile dil konusunda aynı şartları
haiz olanlardan, hizmetine ihtiyaç bulunanlar, bu kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışmış oldukları süreler de
dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle, 31.12.2004 tarihine kadar Kurumda durumlarına
uygun boş kadrolara 657 sayılı Kanunun sınav ve adaylık hükümlerine uyulmaksızın uzman olarak atanabilirler.
Bu özelliklere sahip olmayan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personeli de, istekleri halinde ve Kurum ile Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünün mutabakatı alınmak şartıyla, Kurumda büro personeli olarak görevlendirilebilir. 4857
sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmekte olanların bu hükme istinaden Kurum kadrolarına
atanmaları, anılan Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilir ve kıdem tazminatları kurumları tarafından
ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikle Kurumun teşkilâtlanması yeniden yapılır. Kurumda ücret ve malî haklar dışında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak idarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen
personelden; Kurum teşkilât yapısındaki değişiklik sebebiyle kadrosu kaldırılan, değiştirilen veya teşkilât
kadrolarının hizmet icaplarına nitelikleri uygun olmadığı Kurulca tespit edilen ihtiyaç fazlası personel yukarıdaki
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bu
Başkanlıkça onbeş gün içerisinde ilgililerin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapılır. Kamu kurum ve
kuruluşları, atama teklifi yapılan ilgili personeli durumlarına uygun boş kadrolara on gün içerisinde atarlar. Bu
şekilde atanan personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamamaları halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Kurum personelinden
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların yeni görevlerine başlayacakları tarihe kadarki geçecek sürede
ücret ve malî hakları Kurumca ödenir.”
MADDE 27. - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “...halinde”,
ibaresinden sonra gelmek üzere “otoprodüktörler hariç olmak üzere” ibaresi ile 10 uncu maddesinin (B)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (C) bendi eklenmiştir.
“C) Kurumun petrol piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Katılma payı.
b) Lisans, onay, izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller.
c) Yayın ve sair gelirler.
d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının
finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler.
(a) alt bendindeki katılma payının mükellefi; rafinaj, işleme, dağıtıcı, iletim, taşıma, ihrakiye, depolama,
bayi ve madeni yağ üretim lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. Müşterek lisans sahipleri katılma payını
toplam net satışları üzerinden öder. Katılma payı, lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar
tutarının binde biri oranını ve iki milyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde Kurulca belirlenir. Yıl içinde
uygulanacak katılma payı oranı bir önceki yılın Aralık ayı içinde açıklanır.
Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile
Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir.
Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri, herhangi bir bildirim beklemeksizin her yıl Mayıs ayı
sonuna kadar bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarını Kuruma göndermek ve katılma payının yarısını
Haziran, ikinci yarısını Kasım ayı sonuna kadar ödemek zorundadır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler
Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. Süresinde ödenmeyen malî
yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.”
MADDE 28. - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki hükümler eklenmiştir.
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“Petrol Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip en geç bir ay içinde atanacak iki üyenin görev
süreleri altı yıldır. Bu üyeler kuraya tâbi tutulmaz ve bu iki üyeliğe görev süresinin bitiminde yeniden atama
yapılır.”
EK MADDE 1- (Ek: 27/4/2006-5493/3 md.)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu bayilik kategorisi altında
verilen bayilik lisansı sahiplerince, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ve 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında satışı yapılan
akaryakıtların satış fiyatı, ilgili akaryakıt türünün edinme bedelinin yüzde sekiz fazlasını aşamaz.
Kaçak petrolün tespiti ve tasfiyesi
EK MADDE 3- (Ek: 25/1/2007-5576/3 md.)
Kaçak petrolün; bu Kanun hükümleri dışında satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini
bilerek ticarî amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması yasaktır.
Kaçak petrol yakalandığında, kaçak petrole derhal el konulur ve yakalandığı ildeki il özel idaresine
miktarını, cinsini ve özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edilir.
Kaçak petrol hakkında tasfiye kararı, soruşturma evresinde hâkim tarafından verilir. Bu karar, kaçak petrole
el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, eşyadan numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda
numune alınarak, mümkün olmaması halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak verilir.
Kaçak petrolden alınacak numunelere ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Kaçak petrolün teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti, Kurum tarafından belirlenen akredite
laboratuvarlar tarafından yapılır. Bu çerçevede gönderilen numunelerin tetkik ve tahlil giderleri Kurumca
karşılanır. Laboratuvarlar, bunlara ilişkin tetkik ve tahlil işlemlerini öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırır.
Kaçak petrolün tasfiyesi ilgili il özel idaresi tarafından bu Kanun hükümlerine göre yapılır.
Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olanlar, Kurum tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre
ilgili il özel idaresi tarafından, teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
açık artırma suretiyle satışı yapılarak veya yaptırılarak tasfiye edilir. Bir ay içinde satılamayan kaçak petrol,
pazarlık usûlü ile satışı yapılarak tasfiye edilir.
(Değişik: 18/6/2009-5911/70 md.) Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olmayanlar, Kurum
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilgili il özel idaresi tarafından tasfiye edilir.
İlgili il özel idaresi tarafından, kaçak petrolün satışından elde edilen gelirden, kaçak petrole ilişkin vergiler
ilgili vergi dairesine yatırıldıktan sonra, kalan para bankada açılacak bir emanet hesaba yatırılır.
Kaçak petrolün tasfiyesine ilişkin bu maddede düzenlenmeyen diğer usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının ve
Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurumca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak petrolün sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; toplam satış
bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, satış tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
için kanunî temerrüt faizi oranında hesaplanan faiz de ilave edilerek hak sahibine ödenir. Emanet hesabında
bulunan tutarın hak sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığınca genel
bütçeden karşılanır. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesinden
sonra emanet hesaptaki tutar genel bütçeye gelir olarak yatırılır.
Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı kesinleşenler, Kurum tarafından, varsa
lisansları iptal edilerek kamuoyuna ilan edilir, ayrıca bu Kanun kapsamında bu kişilere hiçbir şekilde yeniden
lisans verilmez.
Bu madde kapsamında teminatla iade hükümleri uygulanmaz.
(Değişik: 18/6/2009-5911/70 md.) Kaçak petrole ilişkin olarak bu Kanunda yer almayan hususlarda, 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır.5
(Değişik: 18/6/2009-5911/70 md.) Bu madde kapsamında veya kaçak petrol ile mücadele konusunda;
Kurumca ve il özel idarelerince yapılacak her türlü mal, araç-gereç ve hizmet alımlarında, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu; kaçak petrolün satışında, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanmaz.6
İkramiyeler
EK MADDE 4- (Ek: 25/1/2007-5576/3 md.)
Kaçak petrolün yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usûl ve
esaslara göre ikramiye ödenir:
5

18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “4926” ibaresi “5607”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6
18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “, Tasfiye İşleri Döner
Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce,” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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a) Bir ihbar sonucunda kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler
dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında kaçak petrolün
yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin
mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün
satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onbeşi tutarında ihbar edene, yüzde onbeşi tutarında
kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler
dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onu tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan
kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin
yüzde onbeşi tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave
ikramiye ödenir.
c) Yakalanan kaçak petrolün sahipli olmaması halinde; bu madde kapsamında ihbar edenlere ve yakalayan
kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.
ç) Bu maddeye göre yapılacak ikramiye ödemeleri, ilgili il özel idaresi tarafından öncelikle emanet hesaptan
karşılanır, emanet hesaptaki paranın ikramiye ödemelerine yetmemesi halinde aradaki fark derhal Maliye
Bakanlığınca ilgili il özel idaresine aktarılır.
d) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay
içerisinde kaçak petrolün satışının yüzde yirmibeşi kadar ilgili il özel idaresi bütçesine gelir kaydedilmek üzere,
Maliye Bakanlığınca genel bütçeden ödeme yapılır.
Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi değildir.
İhbar edenlerin kimlikleri izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça
açıklanamaz.
Bu madde kapsamında dağıtılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usûl ve esaslar ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
Kaçak petrol ile ilgili ceza hükümleri
EK MADDE 5- (Ek: 25/1/2007-5576/3 md.)
Kaçak petrolü satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya
saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Kaçak petrolün ve kaçakçılıkta kullanılan suç araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur.
Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arzeden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu
özelliğini bilerek nakleden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak
amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde; Kurum tarafından, ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına
aykırı hareket edenlere, tasfiye edilen kaçak petrolün vergiler dahil satış bedelinin üç katı tutarında ayrıca idarî
para cezası verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; 6326 sayılı Petrol Kanununa göre belge
sahibi olan kişiler ile Bakanlıkça yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilen akaryakıt dağıtım ve
pazarlama kuruluşlarının ilgili mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin
hükümler, bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanunla yapılması için lisans alınması gereken faaliyetleri
yürüten kişiler, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek,
Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak
işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için, üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde
Kurum yetkilidir.
Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale
getirmeyenlerin faaliyetleri, sürenin bitim tarihi itibarıyla durdurulur. Daha önce verilen hak, izin ve yetki
doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
Bu Kanunun yayımı tarihinde, yürürlükte olan petrol ürünleri ile ilgili kararname yönetmelik ve tebliğlerde
yer alan hükümler, Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar saklıdır. Kurum tarafından oluşturulacak yönetmelik
ve diğer mevzuat yürürlüğe girene kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Petrol İşleri Genel
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Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlere ilişkin görevler sürdürülür. Ancak, bu süre içerisinde anılan
mevzuata istinaden akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak yeni ön müsaade ve
statü verilmez.
Lisans yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar, faaliyete ilişkin lisans isteminde bulunulamaz. Lisans
yönetmeliğinin yürürlüğe girişi, Kanunun yayımı tarihini takip eden yüzsekseninci günü aşamaz.
10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ve petrol ürünleri ile ilgili
98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına 1 Ocak 2005 tarihine kadar devam edilir.
Gerektiğinde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile altı aya kadar uzatılabilir. 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının yürürlükten kalkması ile birlikte dağıtıcıların serbest ithalat faaliyetleri başlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Kurul tarafından ikincil mevzuatın oluşturulması ve gerekli
düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belgelerin verilmesine devam
edilir. Bu süreç sonunda 6326 sayılı Petrol Kanununun belge ile ilgili hükümleri yürürlükten kalkar.
6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre belge sahiplerine tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve
resimleri muafiyetinden yararlanarak ithal edilen malzemeye ilişkin takyitler başkaca hiçbir işleme ihtiyaç
bulunmaksızın kaldırılır. Bu konuda doğmuş her türlü mükellefiyet ve kayıt terkin edilir.
GEÇİCİ MADDE 2. - Petrol piyasasını ilgilendiren özelleştirme işlemlerinde Kuruma bilgi verilir.
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu yeni lisans verilmesi veya lisansın
tadil edilmesi işlemi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kurumca yapılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lisansa tâbi konularda faaliyet gösteren özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar, özelleştirilinceye kadar üretim ve ticari faaliyetleri yönünden, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tâbi değildir. Bu kuruluşlarda çalışan kapsam dışı personelin ücret ve diğer malî haklarının net
aylık toplamını, Başbakanlık Müsteşarının ortalama net aylığının iki katını geçmemek üzere belirlemeye kuruluş
yönetim kurulu yetkilidir. Ancak, ücret ve malî hakları bu fıkraya göre belirlenen kapsam dışı personelin,
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca başka kamu kurum ve kuruluşlarına
nakledilmeleri halinde, aynı maddenin beşinci fıkrası uygulanırken bu personelin eski pozisyonlarına ilişkin
ücret ve diğer malî haklarının belirlenmesinde; bunların pozisyonlarına göre 15.11.2003 tarihinde uygulanmakta
olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve
pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu personeline yapılacak maaş artış
oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar esas alınır. (Ek cümle: 3/7/2005 – 5398/18 md.)
Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten sonra geçecek süre içerisinde ilgililerin eski pozisyonlarının
mali haklarının tespitinde de belirlenecek bu tutar dikkate alınır.7
GEÇİCİ MADDE 3. - Ticari deniz vasıtalarına yapılacak Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışları 7 nci
maddenin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında dağıtıcılar tarafından doğrudan yapılır.
Yönetmeliklerin ve düzenlemelerin yürürlüğe konulması
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: 25/1/2007-5576/4 md.)
Ek 3 üncü ve ek 4 üncü maddelerde belirtilen yönetmelikler ve düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren iki ay içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlük
MADDE 29. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7

Bu fıkrada yer alan “aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde”
ibaresi, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle “Devlet Personel Başkanlığına
bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde” şeklinde
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ VE RESMİ GAZETE YAYIM BİLGİLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
5015 sayılı Kanunun
Yürürlüğe giriş
Değişikliğin
Değişikliğin
Kanun
değiştirilen
tarihi
Yayımlandığı
Yayımlandığı
maddeleri
Resmi Gazete’nin
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Tarihi
5398
Geçici Madde 2
21/7/2005
21/7/2005
25882
5493
Ek Madde 1
1/6/2006
2/5/2006
26156
5576
Madde 2, 7, Ek Madde
13/2/2007
13/2/2007
26433
3,4,5 ve Geçici Madde 4
5728
Madde 19,20
8/2/2008
8/2/2008
26781
5784
Madde 2,9
26/7/2008
26/7/2008
26948
5911
Ek Madde 3
7/10/2009
7/7/2009
27281
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(17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya
işlenmek suretiyle, güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara satışına ilişkin piyasa
faaliyetlerinin; şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara,
Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve
sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile
bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
1. Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
5. Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile biodizeli,
6. Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce teknik, kalite
ve güvenlik açısından mevzuata uygun olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının
tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG,
temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak
imkânları sunan yerleri,
7. Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
8. Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
9. Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal
faaliyetlerinin bütününü,
10. Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
11. İhrakiye: Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında
yerli ve yabancı hava taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,
12. İhrakiye teslim şirketi: Yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava taşıtlarına
ikmal eden lisanslı sermaye şirketini,
13. İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına
ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),
14. İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
15. İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine
ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,
16. Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç
dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
17. Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
18. Kullanım: Petrolün sadece kişisel ve işletme ihtiyaçları için tüketimini,
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19. Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere
başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini,
20. Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
21. Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
22. Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
23. Rafinaj: Ham petrolden başlayarak yeni ürünler elde edilmesine ilişkin işlemleri,
24. (Mülga: RG-14/10/2008-27024)
25.(Değişik: RG-12/8/2008-26965) Taşıma: Ham petrol ve akaryakıtların, kabotaj kapsamında denizyolu
ve demiryolu taşıma araçlarıyla yapılan nakil faaliyetlerini,
26. Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya
olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
27. Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
28. (Değişik: RG-12/8/2008-26965) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler
ile idari bölümler bütününden oluşan yapıyı, deniz veya demiryolu araçlarını,
29. Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,
30. Üretim: Petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim
attına veya rafineriye boru hattı ile taşınmasını veya depolanmasını,
31. Üretici: Petrolün 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de yer altından
çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha dahilinde veya civarında bulunan depolara, iletim hattına veya rafineriye
boru hattı ile taşınması veya depolanması faaliyetini yapan tüzel kişiyi,
32. Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden
elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Lisans
Madde 5- Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak
zorunda olduğu izin belgesidir.
Her bir piyasa faaliyeti ve piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslarda, lisans
kapsamında yer alması halinde tesise özgü hükümlere yer verilir.
Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları
tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği,
bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü
şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm
yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik
kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.
Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi
hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak
zorundadır.
Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Madde 6- Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
a) Rafinerici Lisansı,
b) İşleme Lisansı,
c) Madeni Yağ Lisansı,
d) Depolama Lisansı,
e) İletim Lisansı,
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f)Serbest Kullanıcı Lisansı
g) İhrakiye Teslimi Lisansı,
h) Dağıtıcı Lisansı,
i) Taşıma Lisansı,
j) Bayilik Lisansı.
Bayilik lisansları; akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında; istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi
kategorilerine göre verilir.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak akaryakıt elde edilmesi işlemleri ile rafinerici, dağıtıcı, ihrakiye teslimi
lisansı sahipleri tarafından yapılan;
1) Akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi işlemleri,
2) Teknik düzenlemelere uygun olan ve akaryakıta ayrı bir vasıf kazandırmayan harmanlama işlemleri,
için lisans alınması gerekmez.
Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları
tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.
Lisans kapsamında olsun veya olmasın; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde
akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, sanayiciler Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik
düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanları rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma
sağlanması halinde rafinerilere teslim etmekle yükümlüdür.
(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma, Lisanslarda
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar ve Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Lisans Başvurusu
Madde 7- (Değişik fıkra: RG-04/09/2004-25573) Petrol piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak
isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2’de yer alan “Taahhütname” ile birlikte,
Kurul kararıyla belirlenen "Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması
gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Petrol Piyasasında Lisans
Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", Bölüm 2 “Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği” ne uygun olarak hazırlanır.
Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili
faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası”
yer alır.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
(Ek fıkra: RG-04/05/2007-26512) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı
kesinleşenlerin lisansları iptal edilir. Ayrıca bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmez
Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde
bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki
faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.
Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
a) (Değişik:RG-15/06/2006-26199) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim
şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması ve asgari sermayesinin rafinerici lisansı için 50.000.000 YTL,
iletici lisansı için 500.000 YTL, depolama lisansı için 1.000.000 YTL., işleme lisansı için 500.000 YTL, dağıtıcı
lisansı için 5.000.000 YTL ve ihrakiye teslimi lisansı için 2.000.000 YTL olması,
b) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki akaryakıt
yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
c) İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
d) (Mülga: RG-15/06/2006-26199)
e) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol
kullanma kapasitesine sahip olunması.
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(Değişik fıkra: RG-12/8/2008-26965) Denizyolu ile ilgili taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma
aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak,
demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması halinde
mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz.
Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden,
diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.
Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır.
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin
on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru
sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru
yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması
Madde 8- Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının
inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma
bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen, taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansı başvurularında lisans
bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırılmasını takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır.
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları hariç olmak üzere, lisans alma bedelinin yüzde birinin
Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin
yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler
Kurum internet sayfasında duyurulur.
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını
taşımaz.
İnceleme ve Değerlendirme
Madde 9- Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta
öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde
yapılan rafinerici veya depolama lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu
yerde faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, başka bir
rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde
değerlendirme yapılarak lisans verilir.
a) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, rafinerici ve /veya depolama lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, rafinerici lisansı başvurusuna öncelik verilir. Birden fazla rafinerici veya
depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin
öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının
büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine
göre yapılır.
b) İlan edilen Lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, elektrik piyasasında üretim lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması
halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilir. Böyle bir
durumun bulunmaması ve lisans başvurularından birinin elektrik piyasasına ilişkin olması halinde; elektrik
piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilir.1

1

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi eklenmesine ilişkin
7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 29/06/2009 tarihli ve E:2009/970 sayılı Kararı ile durdurulduğundan mevcut
(b) bendi hükmü uygulanmamaktadır.
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c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru
tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her
türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar
doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
İnceleme ve Değerlendirmenin Sonuçlandırılması
Madde 10- Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve
ilgiliye tebliğ edilir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla
sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansları başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiye yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin
kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurul uygun bulma kararı
kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının
verileceği yazılı olarak bildirilir. (Ek: RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın,
2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması
halinde, başvuru sahibi bu süre içerisinde ayrıca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına veya Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder.
(Değişik fıkra:RG-20/10/2006-26325) Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları hakkında uygun bulma
kararı alınmaz.
(Değişik fıkra:RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusu hakkında alınan uygun bulma kararında belirtilen
yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu süre, lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın 2872 sayılı
Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu
kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilememiş olması
veya mücbir sebepler nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir.
Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans
başvurusu Kurul kararıyla reddedilir.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile
başvuruların reddi ve iptal işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Rafinerici, iletim,
depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin
adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar
Madde 11- Lisanslarda asgari olarak;
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Varsa, tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlara ilişkin bilgiler,
f) Varsa, lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların
tazmini hususu,
yer alır.
Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Madde 12- Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak
ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve İptal
Lisans Bedelleri
Madde 13- Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans
sureti çıkartmak için Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak
bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri peşin olarak ödenir.
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Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (Değişik: RG-28/09/2006-26303)
Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller
ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil
başvurularına ilişkin dilekçe ekinde Kurul kararıyla belirlenen "Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamaları", Bölüm 2 "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanan “Lisans Tadili Dosyası”
yer alır.
Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için
belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
(Değişik fıkra: R.G-16/10/2009-27378) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak,
a) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans tadilleri,
b) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tanklarına ait statü, kapasite ve ürün
cinsi bilgilerine ilişkin lisans tadilleri ile akaryakıt tanklarının, bu lisanslardan çıkarılmasına veya ilgili ve diğer
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara eklenmesine ilişkin lisans tadilleri,
c) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tankları ile bağlantılı dolum,
boşaltım, iskele ve şamandıra boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi ile ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan boru
hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
ç) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında yer alan pazarlama projeksiyonu bilgilerine ilişkin lisans
tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına, ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla taşıma,
ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetlerinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetlerin dağıtıcı
lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
e) Dağıtıcı lisansı taşıma alt başlığında bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine veya bu alt başlık
kapsamında dağıtıcı lisansına araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri ile
ihrakiye teslimi lisansında kayıtlı bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine ve bu lisansa tesis kapsamında araç
eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni
yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara
eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden
itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
Süre Uzatımı
Madde 16- Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve
öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans
sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde lisans verilmesinde öngörülen hususlar dikkate alınır.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez
evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans
sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına
ilişkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya
tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır. (Değişik: RG-20/10/2006-26325) Taşıma, bayilik ve
serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Madde 17- Lisanslar aşağıdaki hallerde Kurul kararı aranmaksızın sona erer:
a) Lisans sahibinin iflası halinde,
b) Lisans süresinin bitiminde,
c) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
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d) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin yıllık kullanım miktarının serbest kullanıcı limitinin altına düşmesi
halinde,
e) (Değişik:RG-15/06/2006-26199) Bayilik lisansı sahiplerinin, dağıtıcı lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin
herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren bir dağıtıcı ile yapılan yeni bayilik sözleşmesinin üç ay içerisinde
Kuruma ibraz edilerek lisans tadil talebinde bulunulmaması halinde,
f) (Ek:RG-28/09/2006-26303) Taşımacılık lisansına kayıtlı yetki belgesinin geçerliliğini yitirmesi halinde.
Bir takvim yılında benzin ve motorin toplamı olarak en az 60.000 ton satış yapamayan dağıtıcıların lisansı
Kurul kararıyla sona erdirilebilir.2
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar
etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal petrol stoğuna
ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin
sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.
İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin
karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.
Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.
İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Madde 18- Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi
haklarını verir.
Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılabilir.
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer
mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür.
Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden
özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en
kısa sürede gidermek zorundadır.
Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere karasularında bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki ham
petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne tahvil edilerek ulusal stok mükellefiyetine sayılır.
(Ek fıkra:RG-24/06/2005-25855) Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün
miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen akaryakıt miktarının 360’a bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında tutulacak stok miktarı, 3.300 ton veya
eşdeğeri hacim ölçüsünden az olamaz.3
(Ek fıkra:RG-17/08/2007-26616) Serbest kullanıcılar hariç lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere
yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
tanzim edecekleri belgelerde, satış yapılan muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.

2

21/09/2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in ‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci
maddesinin ikinci fıkrasını,“Benzin ve motorin toplamı olarak yıllık en az 60.000 ton satış yapamayan
dağıtıcıların lisansı Kurul Kararıyla sona erdirilir. Toplam satış miktarına ilişkin değerlendirmede lisans
verilmesine ilişkin Kurul kararının Resmi Gazete’de yayımı tarihini takip eden bir yıllık süre dikkate alınmaz.”
şeklinde değiştiren 1 inci maddesi, Danıştay 13. Dairesinin 01/06/2009 tarihli ve E:2006/4484, K:2009/5933
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle ‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmü metne işlendiği şekilde uygulanmaya devam edilmektedir.
3
Bu fıkra, 24/06/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi
gereğince 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İKİNCİ BÖLÜM
Rafinerici Lisansı
Rafinerici Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 19- Rafinerici lisansı sahipleri piyasada;
a) Rafineri tesisi kurulması ve işletilmesi,
b) Petrolün alım ve satımının yapılması,
c) Ham petrolden yeni ürünler elde edilmesi,
d) Ham petrolün yurt içinde alım ve satımının sadece diğer rafinericilerle ve üreticilerle yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında; rafinerici lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın
rafineri tesisi içinde veya civarında işleme ve depolama faaliyetleri ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile
taşıma faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi faaliyetinde
bulunabilir.
(Değişik fıkra: RG-21/09/2006-26296) Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer rafinericilere
akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir.
Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 20- Rafinerici lisansı sahipleri;
a) Lisansı kapsamındaki rafineri tesislerinin işletilmesi,
b) Teknik düzenlemelere uygun ürün üretilmesi ve teslimi,
c) Ham petrolün temininde, yerli ham petrole öncelik tanınması ve üretim şirketlerinin aleyhine olacak
teslim yeri ve şartlarında maddi talep ve teklifte bulunulmaması,
d) Ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan asgari fiyatlardan yerli ham petrolün alınması veya asgari
fiyat üzerindeki tekliflere onbeş gün içinde yazılı olarak yanıt verilmesi,
e) Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulması,
f) Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimine öncelik
verilmesi,
g) Petrol alım satımına ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak,
tavan fiyatlar olarak hazırlanması,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetinin ürün talebi halinde sağlanması
ve korunması,
i) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
j) Kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartların, akaryakıt talep eden diğer dağıtıcılara da tanınması,
k) Yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği
şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Lisansı
İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21- İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi
hariç olmak üzere yeni ürünler elde edilmesi ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesi ve işleme
tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
İşleme Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
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)
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Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ
üretimi ile iştigal edebilir. 4
Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 24- Madeni yağ lisansı sahipleri, üretim veya ithalatta standartlara ve teknik düzenlemelere uymakla
yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Depolama Lisansı
Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 25- Depolama lisansı sahipleri piyasada; depolama hizmeti verilmesi için depolama tesisi işletilmesi
ile iştigal edebilir.
Depolama Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 26- Depolama lisansı sahipleri;
a) İletim hatları ile bağlantılı tesislere ilişkin tarife önerilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak
Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) İletim hatları ile bağlantılı olmayan tesislere ilişkin tarifelerin hazırlanarak, Kuruma yapılacak bildirim
sonrası uygulanması,
c) Kapasite kısıtları dışında, depolama taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
İletim Lisansı
İletim Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 27- İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
İletim Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 28- İletim lisansı sahipleri;
a) İlgili mevzuat çerçevesinde tarife önerilerinin hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile
onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) Kapasite kısıtları dışında, iletim taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde ayrım
gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Serbest Kullanıcı Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 29- (Değişik 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;
a) İhrakiyenin rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden yurtdışından veya yurtiçinde
temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma girmiş ihrakiyenin kullanıcılara ve diğer ihrakiye teslimi
lisansı sahibi tüzel kişilere satışı,
4

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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b) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.
(Mülga fıkra: RG-12/08/2008-26965)
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,
f) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt
satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla; ayrıca lisans almaksızın
ihrakiye teslimi, depolama, madeni yağ ve taşıma faaliyetlerinde bulunabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu
süre ile sınırlı olmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kuruldan izin almaları kaydıyla; diğer dağıtıcılara akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri;
a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hariç, akaryakıt türlerinin kullanım amacının ve niteliğinin
değiştirilmemesi,
b) 33 üncü maddede yer alan istisnalar dışında, başka dağıtıcıların bayilerine satış yapılmaması,
c) Yurtiçinde pazarlayacakları akaryakıta, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
d) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve
Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerinin yerine getirilmesi,
e) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak,
tavan fiyatlar olarak hazırlanması ve Kuruma bildirilmesi,
f) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının,
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
g) Sözleşme, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin ikmal
ihtiyacının karşılanması,
h) Akaryakıtın, başka bir dağıtıcıdan temin edilmek istenmesi halinde, Akaryakıt Temin İzni başvurusunda
bulunulması,
i) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerinin, kampanyanın
maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirilmesi,
j) Yıllık pazarlama projeksiyonları yapılarak, detayları ile birlikte her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma
verilmesi ve varsa pazarlama projeksiyonlarında yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklanması,
k) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapılmaması,
I) Kendi mülkiyetinde ve işletmesindeki akaryakıt istasyonları üzerinden yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi
pazar payının % 15’inin geçilmemesi,

Ekim 2009 (Rev. 9)

10

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM 2/a
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

m) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için Kurulca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
n) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi
yapılmaması,
ile yükümlüdür.
ONUNCU BÖLÜM
Taşıma Lisansı
Taşıma Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 35- Taşıma lisansı sahipleri piyasada; boru hattı hariç olmak üzere petrol taşıma araçları ile taşıma
hizmeti verilmesi ile iştigal edebilir.
Taşıma Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 36- (Değişik: RG-28/09/2006-26303)
Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bayilik Lisansı
Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 37- Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi,
ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin
ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir.
(Değişik fıkra: RG-28/09/2006-26303) İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt
istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için
tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
(Mülga fıkra: RG-12/08/2008-26965)
Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin
başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilir. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak
durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak
durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.
Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 38- Bayilik lisansı sahipleri;
a) Akaryakıtın kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,
b) Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmal
ve satışının yapılmaması,
c) Faaliyetlerin, dağıtıcılar ile yapılacak tek elden satış sözleşmesine göre yürütülmesi,
d) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılmaması,
e) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurulmaması,
f) (Değişik: RG-21/09/2006-26296) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren,
bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının
ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,
g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması,
ile yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim Genel Esasları
Madde 39- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Bildirim Türleri
Madde 40- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Dönemsel Bildirimler
Madde 41- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
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Oluşuma Bağlı Bildirimler
Madde 42- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
Kayıtların Saklanması
Madde 43- (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları
Madde 44- (Değişik:RG-7/12/2008-27077) Petrolün ihracı ve ürünlerin ithali serbesttir. Ham petrol ve
akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan
kişilerce serbestçe yapılır. 5
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapılabilecek donanıma sahip yetkili
gümrük idarelerinden yapılır.
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi işlettikleri istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi
pazar payının yüzde onbeşinden fazla olamaz.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik fıkra: RG-05/08/2008-26958) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri,
benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz.
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45- İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;
a) Şehirlerarası yollarda on,
b) Şehir içi yollarda bir,
kilometreden az olamaz.
Serbest Kullanıcı Limiti
Madde 46- Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti
her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur.
Erişim Hakkı
Madde 47- Tesislerinde boş kapasite bulunan iletim ve depolama lisansı sahipleri; iletim ve depolama
taleplerini, talebin;
a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,
b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,
c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak
bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,
d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî
miktarda olması,
e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama
için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,
halinde, karşılamakla yükümlüdür.
Erişim taleplerinin, gerekli koşullar sağlanmasına rağmen reddedildiğinin iddia edildiği durumlarda,
Kuruma şikayette bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama ile Sigorta
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama
Madde 48- Piyasada, kamulaştırma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve kiralamada, aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde işlem yapılır.
a) Kamulaştırma:
Tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma
yoluyla yapılması esastır. Piyasa faaliyetlerinin gerektirmesi halinde;
1) Rafinerici ve depolama lisansı sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine,
2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz
parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,
5

Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli
ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca
31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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3) Yıllık işleme kapasitesi 500.000 varil petrolü aşan işleme tesislerine,
ilişkin edinimler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla da
yapılabilir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans
sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın
bir parçası olup lisans müddetince devam eder.
Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade
edilmez.
Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinerici ve iletim lisansı sahiplerine ait tesislerin tapu sicil
kayıtlarına, Kurumun izni bulunmadıkça herhangi bir tasarrufun kaydolunamayacağı şerhi de verilir.
b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:
Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedelinin ilgili tüzel kişi
tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. Bu
istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya
uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme
yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup,
geçerliliği, bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır.
Kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama başvuruları, bir dilekçe ile Kuruma yapılır.
Sigorta
Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi
zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortalamaları yapmakla yükümlüdür.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesislerini ve petrolünü tüm risklere karşı sigortalamakla
yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahipleri, kamuya ait ulusal petrol stoğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü
kişiler nezdinde oluşturabilecekleri mali sorumluluklara karşı sigortalar.
Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta (Değişik:RG-24/06/2005-25855) bedeli, arazi edinim giderleri
hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta
(Değişik:RG-24/06/2005-25855) bedelinin yüzde birinden yüksek olamaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortalarında muafiyet
uygulanmaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgari teminatı, azami
muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar; Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle
düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Payı
Madde 50- (Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Gelir payı:
a) Beher metreküp için;
1) Benzin türlerinde (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil)
1,32
2) Gazyağı ve jet yakıtında
1,29
3) Motorin (İhrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türlerinde
1,27
b) Beher metrik ton için; Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil ) türlerinde 1,42
Yeni Türk Lirasıdır. Hesaplamalarda, ton kesirleri dikkate alınmaz.6
(Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Biodizel türlerini üreten işleme lisansı sahipleri sattıkları biodizel
türleri için, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ithal ettikleri akaryakıt için hesapladıkları gelir payını,
Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafinericilere öder. Rafinerici lisansı
sahipleri akaryakıt satışlarında gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.7

6

Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
7
Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
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Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları ile dağıtıcılar ve ihrakiye teslim şirketlerinin rafinericilere yaptığı
ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
Katılma Payı
Madde 51- Serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç tüm lisans sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle
yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti Haziran, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar
ödenir.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans
kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı
oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı 2.000.000 ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranlar tespite Kurul yetkilidir.
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık katılma payı oranı veya oranları her yılın Aralık ayının sonuna kadar
Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.
Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile
Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla
piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
İlk defa lisans alınan yıla ilişkin katılma payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme
ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası
bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Faaliyet
başlıkları için farklı oranlar tespit edilmesi halinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı
işleme alınır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler
Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
Süresinde Ödenmeyen Mali Yükümlülükler ve Gecikme Zamları
Madde 52- Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili
sağlanır.
Yeniden Değerleme
Madde 53- 50 nci maddede Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, yüz bin kesirleri tama iblağ olunur.8
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Gizlilik
Madde 54- Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul
kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep
edilmesi dışında açıklayamaz.
Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans
sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat edindikleri veya dolaylı yollardan
edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları
lehine veya aleyhine kullanamaz.
Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş
olduğu diğer kişilere ait ticari sırları beş yıl süre ile gizli tutmakla yükümlüdür.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 55- Rafinericilerle üreticiler arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, Kurumun hakemliğinde inceleme ve
değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Piyasaya Müdahale
Madde 56- Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikayetlerden;

8

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

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

EK-1

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

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

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

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

RAFİNERİCİ
İstenmesi Halinde
İHRAKİYE TESLİMİ (1)

AKARYAKIT

TAŞIMA (2)

İHRAKİYE

DEPOLAMA (3)
İŞLEME (3)

MADENİ YAĞ
İHRAKİYE TESLİMİ
TAŞIMA

BAYİLİK
ALT BAŞLIK

KATEGORİ
İSTASYONLU BAYİİ
İSTASYONSUZ BAYİİ

DAĞITICI
İstenmesi Halinde

İstenmesi Halinde
TAŞIMA

İHRAKİYE TESLİMİ

Köy Pompası Adedi (…….…)

MADENİ YAĞ

İkmal Aracı Adedi (…….…)

TAŞIMA (4)

SERBEST KULLANICI

DEPOLAMA

(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.
(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.
(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.
(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.
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EK-2
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
22-
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(14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve
ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve
istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması,
uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Petrol piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,
b) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,
c) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,
ç) Tarifelerin oluşturulmasına, uygulanmasına ve değiştirilmesine,
d) Fiyat değişikliklerine,
e) Fiyat ilanına,
f) Yerli ham petrol fiyat uyuşmazlıklarının halline,
g) Piyasaya müdahaleye
dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt bayi fiyatı: İhrakiye teslimi şirketleri ve bayilerin; kullanıcılara akaryakıt satışı yapabileceği
tavan fiyatı,
b) Akaryakıt dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların; bayilerine, ihrakiye teslimi şirketlerine ve serbest kullanıcılara
akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyatı,
c) Akaryakıt toptan fiyatı: Rafinerici, dağıtıcı, işleme (biodizel) ve ihrakiye teslimi şirketlerinin; birbirlerine
akaryakıt satışı yapabileceği tavan fiyatı,
ç) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
d) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,
e) Fiyat listesi: Mal veya hizmet türlerine göre, satışa esas ölçü birimleri ile fiyat veya tavan fiyatlarının yer
aldığı dokümanı,
f) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtların resmi isim ve tavan fiyatlarının ilan
edildiği panoyu,
g) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ,
genelge ve Kurul kararlarını,
ğ) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
h) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ı) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
i) Metodoloji: Fiyat listesinin oluşturulmasında kullanılan hesaplama yöntemi ile satışlarda kullanılan;
nitelik, nicelik, bedel, indirim, had, teslim yeri ve şekli, ödeme koşulları, sorumluluklar, fire payları ve benzeri
unsurlara ilişkin usul ve esasları kapsayan dokümanı,
j) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
k) Tarife: Metodoloji ve fiyat listesinden oluşan dokümanı,
l) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi gereken
meblağı,
m) Zeyilname: Onaya tabi tarifelerde yapılan değişikliklerin gösterildiği, Kurulca onaylı tarife eki belgeyi
ifade eder.
Petrol piyasasında fiyatlandırma
MADDE 5 – (1) Kanunun, 10 uncu maddesinde yer alan;
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a) Yerli ham petrolün fiyat teşekkülüne,
b) Olağanüstü hallerde taban ve/veya tavan fiyat belirlemeye,
c) Tarife veya tavan fiyat oluşturmaya,
ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşur.
(2) Petrol piyasasına sunulan mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak;
a) İletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansları kapsamındaki faaliyetlerde, tarife,
b) İşleme lisansı kapsamındaki faaliyetlerde, fiyat listesi,
c) Bayilik (İstasyonlu) lisansı kapsamındaki faaliyetlerde, fiyat ilanı
esası uygulanır.
(3) Kurul tarafından;
a) Taşıma, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik (istasyonsuz) lisansları kapsamındaki faaliyetlerin tümü
veya bir kısmı için; tarife, fiyat listesi veya fiyat ilanı esaslarından birinin uygulanması,
b) İşleme lisansları kapsamında yürütülen faaliyetlerin tümü veya bir kısmının fiyat listesi esasından muaf
kılınması veya faaliyetlerde fiyat ilanı esası uygulanması
kararlaştırılabilir.
Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin ilkeler
MADDE 6 – (1) Tarife, fiyat listesi veya fiyat ilanı her bir lisans için oluşturulur.
(2) Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanı, bunlara taraf olan tüm kişiler açısından bağlayıcıdır.
(3) Tarife ve fiyat listelerinde çapraz sübvansiyon yapılamaz.
(4) Tarife ve fiyat listelerinde;
a) Para birimi olarak, Yeni Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak; ham petrol için varil, fuel oil türleri için ton, diğer akaryakıtlar için
m3,
c) Nitelendirmede; ham petrol için gravite değeri, akaryakıt türleri için akaryakıtların resmi isimleri,
ç) Hizmet ölçütü olarak; iletim faaliyetleri için yükleme ve varış mahalleri veya taşıma mesafesi, depolama
faaliyetleri için depolama gün sayısı
kullanılır.
(5) Fiyat ilanlarında;
a) Para birimi olarak, Yeni Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak; fuel oil türleri için kilogram, diğer akaryakıtlar için litre,
c) Nitelendirmede, akaryakıt türleri için akaryakıtların resmi isimleri
kullanılır.
(6) Fiyat listelerinde açıklamalar, tarifelerde indirim ve hadler yer alabilir.
(7) Tarifelerde indirimler;
a) Depolama ve iletim tarifelerinde;
1) Hizmet verilen, ham petrol ve akaryakıt miktarının ve/veya depolama süresinin artışına,
2) Hizmet verilen, ham petrolün gravitesinin yükselişine,
3) Bazı hizmetlerin alınmamasına,
4) Hizmetin mesai saatleri dahilinde yapılmasına,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifelerinde;
1) Verilen mal ve hizmet miktarının artışına,
2) Bazı hizmetlerin alınmamasına
göre yapılabilir.
(8) Tarifelerde hadler;
a) Depolama ve iletim tarifelerinde;
1) Ham petrolün özelliklerine,
2) Ham petrol ve akaryakıtların miktarına ve depolama süresine,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifelerinde;
1) Asgari satış miktarına,
2) Teslim alma süresine
göre belirlenebilir.
(9) Tarifelerde, yükümlülerin talebi üzerine, Kurumca uygun görülen diğer indirim ve had unsurlarına da yer
verilebilir. Tarifede yer alan hadlere veya fiyat listesindeki açıklamalara uygun olmayan, mal ve hizmet talepleri
karşılanmaz. Tarife veya fiyat listesinde yer almayan bir had, erişim, alım ve diğer taleplerin reddinde gerekçe
olarak gösterilemez.
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(10) Tarife ve fiyat listelerinde; tesis bünyesinde hizmet verilmesi halinde; katkılama, harmanlama,
karıştırma, işaretleme, toplulaştırma, pompalama, ısıtma ve benzeri yan hizmetlere ilişkin fiyatlar ile benzeri
unsurlara da yer verilir.
(11) Akaryakıt toptan ve akaryakıt dağıtım fiyatlarının oluşacağı; tesis, depo veya illerin, eklenme, çıkarılma
veya değiştirilme işlemleri ilgililerin talebi üzerine Kurumca yapılır.
Tarife, fiyat listesi ve fiyat ilanına ilişkin yükümlülükler
MADDE 7 – (1) Piyasada faaliyet gösteren;
a) İletim, depolama, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini tarifelerine,
b) İşleme lisansı sahipleri, faaliyetlerini fiyat listelerine,
c) Bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri akaryakıt teslimlerini fiyat ilanlarına
göre yapmakla yükümlüdür.
(2) İletim lisansı ile iletim tesisleriyle bağlantılı olan depolama tesislerine ilişkin depolama lisansı sahipleri,
faaliyetlerini onaya tabi tarifelerine, rafinerici, dağıtıcı ve iletim tesisleriyle bağlantılı olmayan depolama
tesislerine ilişkin depolama lisansı sahipleri, faaliyetlerini bildirime tabi tarifelerine göre yapar.
(3) Piyasada;
a) İletim ve depolama tarifelerinde indirimler hariç olmak üzere, fiyat,
b) Rafinerici ve dağıtıcı tarifeleri ile fiyat listeleri ve fiyat ilanlarında, tavan fiyat
esası uygulanır.
(4) Yükümlüleri; tarifelerini, fiyat listelerini, tarife veya fiyat listesi değişikliği bildirimlerini,
zeyilnamelerini ve ilgili defterlerini, on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. İlan panosundaki değişiklikler,
bayilik lisansı sahiplerince her sayfasına müteselsil sıra numarası verilerek kaşelenmiş olan defterde değişiklik
tarihlerinde açılan sayfalara işlenir.
Tarifelerin oluşturulması ve uygulanması
MADDE 8 – (1) Lisans başvuruları kapsamında alınan tarife dosyalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
ile onaya tabi tarifelerin ilk onayları, lisans başvurusuna ilişkin işlemler kapsamında yapılır.
(2) Lisans başvuruları kapsamında değerlendirilen tarife önerilerinde;
a) İlgili ve diğer mevzuata uygunluk,
b) Var ise emsal tarifelere uygunluk, emsal tarifeler yoksa makul ve adil olma,
c) Rafinericilerin ve dağıtıcıların tarife metodolojisinin, fiyatların en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa
fiyatlarına göre teşekkülüne imkan vermesi,
ç) İletim ve depolama tarifelerinde, Kanunun 12 nci maddesine ve tip tarifeye uygunluk aranır.
(3) Tarife dosyası uygun bulunmayan lisans başvuruları reddedilir.
(4) Tarifeler, Faaliyete Başlama Bildirimi yapılmasıyla uygulamaya girer. Tarifeler, değiştirilinceye veya
herhangi bir nedenle yürürlüğünün durdurulmasına kadar uygulamada kalır.
(5) İletim ve depolama tarifeleri, Kurumca belirlenerek, internet aracılığıyla ilan edilen tip tarifelere göre
hazırlanır.
Onaya tabi tarife değişiklikleri
MADDE 9 – (1) Onaya tabi tarifelerin değişiklikleri; lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul
kararıyla re’sen yapılır.
(2) Tarife değişikliği başvurularının incelenmesi sonucu var ise tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilerek, eksikliklerin giderilmesi için 10 iş günü süre verilir. Usulüne uygun olarak hazırlandığı
anlaşılan tarife değişikliği başvuruları, Kurum internet sayfasında 10 iş günü süreyle ilan edilir.
(3) İlan süresi içerisinde, tesisten hizmet aldığını kanıtlayan kişiler, tarife değişikliğine itiraz edebilir.
İtirazlar, lisans sahibine bildirilerek; 10 iş günü içinde tarife değişikliği başvurusunu itiraz doğrultusunda
değiştirmesi veya karşı görüş hazırlaması istenir.
(4) Tarife değişikliği başvuruları ve varsa itiraz evrakı, tarife önerileri değerlendirme kriterleri çerçevesinde
değerlendirilir. Tarife değişikliği talebi, Kurul Kararıyla onaylanır veya red olunur. İtiraz üzerine, Yönetmeliğin
15 inci maddesi çerçevesinde re’sen işlem yapılabilir. Onay, gerekçeli red veya re’sen değişiklik kararları ilgiliye
10 iş günü içinde bildirilir.
(5) Onaya tabi tarife değişikliklerinde, tarife tümüyle değiştirilmediği takdirde, zeyilname tanzim edilir.
(6) Onaya tabi tarife değişiklikleri, onayda belirtilen tarihte uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya
herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.
Bildirime tabi tarife değişiklikleri
MADDE 10 – (1) Bildirime tabi tarifelerin değişiklikleri, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında tarife değişikliği bildiriminin
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yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle
durdurulmasına kadar uygulanır.
(2) Metodolojiye ilişkin, tarife değişikliği bildirimleri değerlendirilerek, tarife değişikliğinde;
a) Depolama tesislerinde erişimi kısıtlayıcı,
b) Petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan veya bu
etkiyi doğurabilecek
hükümlerin bulunması veya depolama tarifesinin tip tarifeye uygun olmaması halinde, tarife değişikliği
bildirimi iade edilerek eski tarifenin uygulanmasına devam olunur. İadenin gerekçeleri ilgiliye tebliğ edilir.
(3) Bildirime tabi tarifeler onay gerektirmez.
Fiyat listesi değişiklikleri
MADDE 11 – (1) Fiyat listelerinin değişiklikleri, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri
kapsamında, bildirim yükümlüleri tarafından yapılır ve bildiriminin yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren
uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.
Tarife, fiyat listeleri ve fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 12 – (1) Onaya tabi tarifeler ile değişiklikleri Resmî Gazete’de ilan edilir.
(2) İletim ve depolama tarifeleri ile akaryakıt toptan ve dağıtım fiyatlarına ilişkin en az, en çok ve ortalama
veriler, Kurum internet sayfası aracılığıyla kamuoyuna açıklanır. Dağıtıcılarca, bayilerine, iller bazında; tavsiye
edilen veya tavan olarak belirlenen fiyatların internet aracılığıyla açıklanması Kurumca kararlaştırılabilir.
(3) Fiyat ilanları, akaryakıt istasyonlarında veya köy pompalarında yer alan ilan panolarında yapılır.
Fiyat ilanı
MADDE 13 – (1) Bayilik (İstasyonlu) lisansı sahipleri;
a) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların resmi isimlerini ve tavan
fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan
etmekle,
b) İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerini istasyonunda veya köy pompalarında satışa hazır
bulundurmakla,
c) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi ismi ile fiyatını belirtmekle,
ç) İlan panosunda yer alan tavan fiyatların üzerinde akaryakıt satışı yapmamakla,
d) Kullanıcılar tarafından dağıtıcı lisansı sahiplerine yapılabilecek ihbar ve şikayetlere ilişkin açıklamalar ile
ücretsiz telefon numarasının yer aldığı levha ve/veya çıkartmaları, istasyonlarında pompa adası; bulunması
halinde her adaya, ada bulunmaması halinde tüm pompalara asmakla
yükümlüdür.
(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı
veya unvanı ile bayilik lisansının tarih ve sayısı da yer alır. İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin
değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla
yapılır.
(3) İlan panosu hariç olmak ve pompa üzerinde yer alan resmi isimlerin okunmasını engellememek
kaydıyla, istasyonun dahilinde veya haricinde ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler kullanılabilir.
Yerli üretim ham petrol fiyatına ilişkin uyuşmazlıklar
MADDE 14 – (1) Yerli ham petrol üreticileri ile rafinerici lisansı sahipleri arasındaki yerli ham petrol
fiyatına ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak, başvuru üzerine Kurum tarafından inceleme ve değerlendirme
başlatılır. Kurum, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan isteyebilir ve tarafları doğrudan
görüşmeye çağırabilir. Uyuşmazlık, inceleme ve değerlendirme sonrasında Kurul Kararı ile en geç otuz gün
içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
(2) Uyuşmazlık sonuçlanana kadar rafinerici lisansı sahipleri, yerli ham petrolü teklif ettiği fiyattan almaya
devam eder.
Piyasaya müdahale
MADDE 15 – (1) Piyasada faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya
bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler
oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, Kurul Kararıyla her seferinde iki ayı aşmamak
üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat
tespit edilebilir. Bu durumda, gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan onaya veya
bildirime tabi tarifeler, değiştirilmedikleri takdirde 31/12/2008 tarihine kadar geçerlidir. Bu Yönetmeliğe uygun
olarak hazırlanacak;
a) İletim ve onaya tabi depolama tarifelerine ilişkin tarife değişikliği başvuruları ile rafinerici ve bildirime
tabi depolama tarifelerine ilişkin tarife değişikliği bildirimleri 31/10/2008,
b) Dağıtıcı tarife değişikliği bildirimleri 31/12/2008,
tarihlerine kadar, Kuruma sunulur. İşleme lisansı sahipleri, son bildirimlerinde değişiklik olmasa dahi,
31/10/2008 tarihine kadar akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimi yapar.
(2) Birinci fıkradaki süreler, ilgilinin talebi halinde ve başlatılmış işlemlere münhasır olmak üzere, Kurumca
60 iş gününe kadar uzatılabilir.
(3) Onaya tabi tarifelere ilişkin tarife değişikliği başvuruları bu Yönetmeliğin 9 uncu, bildirime tabi
tarifelere ilişkin tarife değişikliği bildirimleri bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre
sonuçlandırılır. Başvurularda mevcut tarifeye göre değişiklik yapılması halinde yapılan değişikliklerin
açıklamaları yer alır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 12 nci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2009 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
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Sayısı
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Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
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Tarihi
-
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(10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

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

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

3

Bu fıkra değişikliği 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. 1/1/2010 tarihine kadar aşağıdaki fıkra hükmü
yürürlüktedir.
“Kullanıcılara; akaryakıt istasyonlarında pompa, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası
vasıtasıyla yapılan satışlar ile serbest dolaşımda olanlar hariç olmak üzere denizcilik yakıtlarının satışlarında
analiz raporu tanzim edilmez.”
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2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya işleme (biodizel) tesislerinden yapılan satışlarda, rafinerici
ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
3) Karıştırma sonucu elde edilen denizcilik yakıtlarının satışında, satıcılar,
b) II. Kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
2) İkinci fıkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan diğer satışlarda,
satıcılar
yükümlüdür.
Harmanlama yapılması halinde, analiz raporuna; harmanlanan ürünün adı ve harmanlama oranı ile
“Akaryakıt harmanlama sonrasında teknik düzenlemelere uygundur.” Şerhi eklenerek, beyan ilgili lisans
sahiplerince imzalanır.
Depolama lisansı sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kişilerden, petrolün edinimine ilişkin analiz
raporu, üretim sertifikası veya benzer belgelerin ibrazını isteyebilir. İbraz edilen belge ile lisanslı depocu
tarafından teslim öncesi tanzim edilen analiz raporunda yer alan özellik değerleri arasında fark oluşması halinde,
lisanslı depocu ilgiliden, akaryakıt türü için I. Kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin tümünü
belirleyecek, doğrulama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya doğrulama raporu
sonuçlarının, teknik düzenlemelere aykırı olması halinde, depolama talebi reddedilir.
Depolama lisansı sahipleri, emanet tankı kullanmaları halinde, analiz raporlarını esas tanklarına aktarma
esnasında tanzim edebilir. Akaryakıt, emanet tanklarında 3 günden fazla tutulamaz.
Analiz raporları; gümrük girişinde gümrük beyannamesine, diğer hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
göre düzenlenmesi gereken ilk belgeye eklenir. Analiz raporu aboratuar yetkililerinin yanı sıra, raporu ibraz
eden lisans sahibi kişiyi temsile yetkili kişilerce de imzalanır.
Muayene raporu, denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine, ilgili petroller için Kurumca
bizzat veya adına hareket edenlerce gönderilen aboratuar tarafından yapılan numune analizi sonucu
aboratuarla yetkililerince tanzim edilir.
Muayene raporlarında;
a) Teknik düzenlemesi olan petroller için Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolardaki özelliklerin tamamı
veya aboratuarl sevkini yapan yetkili tarafından belirlenenleri,
b) Diğer petrollerde seçilen özellikleri
yer alır.
Analiz, muayene ve doğrulama raporunda numunenin alındığı tarih ve alınma yöntemi ile numuneyi alan
ve/veya aboratuarl teslim eden kişinin adı soyadı, görevli olduğu şirket ve unvanı belirtilir.
Petrol Piyasası Dairesi Başkalığınca hazırlanan;
a) Rapor formlarının ihdas, iptal ve değişiklikleri,
b) Teknik düzenlemelerde yer alan deney yöntemleri,
Kurum internet sayfasında ilan edilir.
aboratuarlar
MADDE 11 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Numunelerin analizi, Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslar arası karşılıklı tanıma anlaşmasına imza
atmış ve tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili deney yöntemlerinde akredite edilmiş sabit ve
gezici aboratuarlar vasıtasıyla yapılır.
Analiz, muayene ve doğrulama raporları, rapora konu akaryakıt türü için aranan tüm deney yöntemlerini
uygulama imkan ve kabiliyetine sahip aboratuarlar a tanzim edilir. (Ek Cümle: RG-23/10/2009-27385)
aboratuarlar, Kurumca belirlenen çerçeve dahilinde taşeron aboratuarlar a hizmet alabilir. Ancak, II.
Kademeye ilişkin analiz raporları, ilgili akaryakıt türü için II. Kademede aranan deney yöntemlerinin tamamında
akredite olan aboratuarlar a da tanzim edilebilir.
Teslim numuneleri
MADDE 11/A – (Ek madde: RG-25/04/2007-26503)
İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması, mühürlenmesi, verilmesi,
saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer usul ve esaslar Kurulca
düzenlenir.4
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Ölçüm ve Ayarlar
MADDE 12- Lisans sahipleri, petrolün temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb.
donanımın bakım, ayar ve muayenesini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer
mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza
etmekle yükümlüdür.
Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya altıncı madde hükümlerine aykırılık
nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, lisans sahipleri tespit edilen miktar çerçevesinde
talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. Kasıt unsurunun tespiti halinde ise Kanunun 19 uncu ve 20
nci madde hükümleri uygulanır.
Mecra ve Emniyet Şeridi
MADDE 13- İletim hatlarının her iki tarafında yüz metre mesafe ile boru hattı için gerekli tesisler,
rafineriler ve lisanslı depoları sınırlayan alanlara göre beşyüz metre mesafe içerisinde oluşan mecra ve emniyet
şeridi dahilinde herhangi bir risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî faaliyetler ve tehlikeli işler yapılamaz.
İletim tesisleri için mecra oluşturulur. Mecranın arz yüzeyinin asgari genişliği, boru hattının her iki
kenarında onbeşer metreden az olamaz.
Lisans sahibi, mecra dahilinde tesis emniyetini sağlayıcı önlemleri alır. Ayrıca;
a) Toprakta 30 cm den fazla derinliğe nüfuz eden makine ve cihazların kullanımı,
b) Hafriyat, sondaj ve bina,
c) Geçiş olarak işaretlenen yerler dışında dingil ağırlığı 10 tonu geçen taşıtların kullanımı,
lisans sahibinden izin almaksızın yapılamaz.
Rafineri ve lisanslı depolar ile tüm iletim tesisleri için emniyet şeridi oluşturulur. Emniyet şeridi
uygulaması, Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının onayı sonrası başlar.
Emniyet şeritleri;
a) İletim tesislerinde mecra yüzey sınırından başlamak üzere borunun iki tarafında en fazla 85’er metre,
b) İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisleri için dış
duvardan başlamak üzere en fazla 500’er metre,
olarak belirlenir; ancak, iletim tesisleri için her halükarda boru hattı merkezinden başlamak üzere 100
metreyi aşamaz.
İletim tesisleri emniyet şeridi içinde, boru hattı kesitinin merkezinden itibaren;
a) 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj,
b) 50 metre uzaklığa kadar;
I) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
II) Boru hattına zarar verebilecek nitelik ve nicelikte, ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
III) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
IV) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
V) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisi emniyet şeridi
içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;
a) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
b) Tesise zarar verebilecek nitelik ve nicelikte ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
c) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
d) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
e) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
Emniyet şeritleri, faaliyete başlama öncesinde tesis sahiplerince kamuoyuna duyurulur.
Mecra ve emniyet şeridi oluşturulmasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi
MADDE 14- Lisans sahipleri; tesislerin yapım ve işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime
sahip personel istihdam eder, personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir program
hazırlar ve uygular.
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Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel
tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında,
belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur.
Acil Durumda Müdahale
MADDE 15- Lisans sahipleri, acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve
malzemeleri hazır bulundurur ve tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili
makamlara bilgi verir. Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak lisans
sahiplerince müdahalede bulunulabilir.
Lisans sahipleri, etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili
yerel makamlar ile koordinasyon sağlar.
GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:R.G.-29/12/2007-26741)5
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt (İhrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer alan deney
yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında akreditasyon alan 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 aboratuarlar için Kuruma başvurulması halinde,
1/7/2008 tarihini aşmamak üzere 11 inci madde hükümlerinden Kurumca muafiyet tanınabilir. Sadece talep
sahibi adına tanzim edilecek analiz raporlarında geçerli olan muafiyet başvurusunun yapılabilmesi için; ilgili
deney yöntemleri için akreditasyon talebinin, bir akreditasyon Kuruluşunca değerlendirilmekte olduğunun
belgelenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik, 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

5

Bu değişiklik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
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EK-1A: GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ
AKARYAKIT TÜRLERİ

ÖZELLİK
ÖZELLİK
KODU
ALT ÖZELLİK
Yoğunluk

100

Viskozite (Akmazlık)

110

Görünüş

120

Renk

130

Toplam Tortu

140

Mevcut Gom

150

Toplam Kirlilik

160

Oksidasyon Kararlılığı****

170

Parlama Noktası

Benzin

Motorin

Fuel Oil

Gazyağı

Yakıt
Nafta

I

II

I

II

I

II

I

II

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

200

+

+

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası *

210

+

+

Akma Noktası

220

+

+

Başlangıçı

301

Sonu

302

250 ºC

311

+

+

350 ºC

312

+

+

Son Nokta

313

%95’te Sıcaklık

314

%50’de Sıcaklık

315

%10’da Sıcaklık

316

Damıtım Oranı

317

Kalıntı Oranı

318

+

+

Buharlaşma % (E70)

321

+

+

Buharlaşma % (E100)

322

+

+

Buharlaşma % (E150)

323

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I

II

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

340

Eşdeğer Kuru Buhar Basıncı

350

Buhar Kilitleme İndisleri

360

+

Oksijen

410

+

Metanol

421

+

Etanol

422

+

İzo-propil alkol

423

+

İzo-bütil alkol

424

+

Tersiyer-bütil Alkol

425

+

Eterler

426

+

Diğer oksijenli
Bileşikler

427

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Buhar Basıncı

+

+
+

+

+

+

330
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II

+

Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında)

Oksijenli Bileşikler

I

+

+

Buharlaşma
Yüzdeleri

Yakıt
biodizel

+

+
+

Damıtma

II

Oto
biodizel

+

+

Kaynama Noktası

(1/2)

+

+

+
+

+
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(2/2)

AKARYAKIT TÜRLERİ

ÖZELLİK
ÖZELLİK
KODU
ALT ÖZELLİK

Benzin

Motorin

Fuel Oil

Gazyağı

Yakıt
Nafta

I

I

II

I

II

I

I

+

+

+

II

II

II

Oto
biodizel

Yakıt
biodizel

I

II

I

II

+

+

+

+

Su

500

+

Kül

510

+

Sülfatlanmış Kül

520

Kurşun

530

+

Kükürt

540

+

Merkaptan kükürdü

550

Fosfor

560

+

Sodyum

570

+

Potasyum **

580

Kalsiyum

590

+

Magnezyum

600

+

Mangan **

610

İyot Sayısı

620

YAME

630

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

651

+

+

Digliserit

652

+

+

Trigliserit

653

+

+

Serbest Gliserol

661

+

+

Toplam Gliserol

662

+

Ester

670

+

Linolenik asit metil esteri

680

+

Asit sayısı****

690

+

Çoklu doymamış metil esterleri

700

+

Aromatik Hidrokarbonlar

710

Olefinler

720

Hidrokarbon tipleri (Olefinler)

730

+

Hidrokarbon tipleri (Aromatikler)

740

+

Araştırma Oktan Sayısı (RON)

800

+

Motor Oktan Sayısı (MON)

810

+

Setan sayısı***

820

+

Setan İndisi

830

+

Yağlama Özelliği

840

+

Yanma Kalitesi

850

Kalıntı asitliği

900

Bakır şerit korozyonu

910

Net yanma ısısı

920

Benzen

640
Monogliserit

Gliserit

Gliserol

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

*: Kış mevsiminde aranır. **: “Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” için aranır
***: (Değişik: RG-22/6/2008 – 26914) 31.01.2009 tarihine kadar “Setan İndisi” bulunması halinde ihtiyaridir.
****: Depolama süresinin biodizel türleri için iki, diğer akaryakıtlar için altı ayı aşması halinde uygulanır.
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EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)
TÜRÜ
ÖZELLİK

ÖZELLİK KODU

Damıtık

Artık

I

II

I

II

Yoğunluk

10

+

+

+

+

Viskozite (Akmazlık)

11

+

+

+

+

Görünüş

12

+

+

Toplam Tortu *

13

+

+

Parlama Noktası

20

+

+

Bulutlanma Noktası

21

+

Akma Noktası

22

+

+

Karbon Kalıntısı

30

+

+

Su *

40

+

Kül

41

+

Kükürt

42

+

Aliminyum + Silisyum**

43

+

+

Vanadyum **

44

+

+

Kullanılmış Yağlanma Yağı

45

+

+

Setan İndisi

50

+

+

+

+

+
+

+

+

*: Görünüş testinden numune berrak ise ve görünür bir tortu veya su mevcut değilse aranmaz.
**: 01/07/2008 tarihine kadar aranmaz.
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Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
10/9/2004
25579
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
21/12/2004
25677
124/6/2005
25855
29/1/2007
26398
325/4/2007
26503
429/12/2007
26741
522/6/2008
26914
623/10/2009
27385
7-
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(12/04/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta eklenecek ulusal markerin Kurum adına temini ve
teslimi ile akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahibi tüzel kişilerin uymaları gereken usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (Değişik: RG-05/05/2007-26513)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri ile biodizeli,
b) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta
ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,
c) Kaçak petrol;
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü
ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
ç) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
f) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları,
ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu
olan her türlü düzenlemeyi,
g) 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)(Ek:R.G.-28/5/2008-26889) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek,
petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk
Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan
akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markere İlişkin Hükümler
Ulusal Markerin Temini ve Teslimi
MADDE 4 – (1) Kurum ulusal markerin ve ulusal marker kontrol cihazlarının Kurum adına temini ve
akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimiyle ilgili ulusal marker uygulama faaliyetlerini
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilir.
(2) Ulusal marker uygulama faaliyetleri ile ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimine ilişkin
usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
MADDE 5 – (Değişik: RG-05/05/2007-26513)
(1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz
yağı, motorin türleri, fuel-oil türleri ve biodizeldir.
Ulusal Markerin Eklenmesi
MADDE 6 – (1) (Değişik: RG-28/5/2008-26889) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta
rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş
kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans
sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde
eklenir.
(2) (Değişik:RG-28/5/2008-26889) Mücbir sebep sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş olması kaydıyla, tesislerinde
kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ekleme işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu
oluşan ve geri kazanımı mümkün olmayan ulusal marker kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal
markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan
olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan
ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal
marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek
vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz
konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından
Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden ulusal marker verilmez.
(3) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurumu bilgilendirmek, ilgili ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla
akaryakıta kendi markerlerini ekleyebilir. Ancak, bu tür markerin ulusal marker ile etkileşime girmeyecek
özellikte olması zorunludur.
Yükümlülükler
MADDE 7 – (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler;
a) Teslim edilen ulusal markerin çalınma veya kaybolmasına ve/veya ziyan olmasına karşı gerekli tedbirleri
almak,
b) Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde belirlenen yer ve koşullarda, doğru, hassas
ve izlenebilir ölçüm sonucu alınabilecek şekilde ekleme (enjeksiyon) yapılabilecek teknik özelliklere sahip,
otomatik dozaj kontrollü enjeksiyon donanımlarını temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,
c) Ulusal markerin akaryakıta eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından
gerekli tedbirleri almak,
ç) Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,
d) Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,
e) Enjeksiyon donanımlarının ayar ve kalibrasyon işlemlerini süresi ve izlenebilirlik zinciri içerisinde
yaptırmak,
ile yükümlüdür.
(2) (Değişik: RG-10/10/2006-26315) Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans sahipleri ve biodizel
üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirlenenleri yapmakla
yükümlüdür.
(3) (Ek: RG-05/05/2007-26513) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ticari faaliyete konu edilecek olan
tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun akaryakıta, depolama tesisi girişinde kurulacak
enjeksiyon sitemleri vasıtasıyla Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenir. Bu kapsamdaki
enjeksiyon sisteminin kurulduğu tesis sahipleri birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan
yükümlülükleri yerine getirir.
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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: RG-22/6/2008-26914)
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı ve fuel-oil türleri için 31/12/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:R.G.-28/5/2008-26889)
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) 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal
Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile
belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
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
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(06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrol ve madeni yağın
doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin
piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerle ilgili yapılacak
denetimler ile bu kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle yapılacak ön
araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,
Uzman: Enerji Uzmanını,
Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,
Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri ile biodizeli,
Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilavesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
Şahit numune: Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, muayene ve/veya
belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz
olması durumunda başvurulmak üzere denetimle görevli kişi tarafından alınan numuneyi,
Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini
bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim
Madde 5- Denetim, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya ilişkin
faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya
arz edilen petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere uygunluğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük
ve suistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle
yapılan çalışmalardır.
Denetimlerin Yürütülmesi
Madde 6- Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim
kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar.
Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 10 uncu maddede belirtilen ilkeler, Kurum
adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları için de
geçerlidir.
Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri
Madde 7- Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtları ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtianın incelenmesini ve numune alınmasını sağlamakla,
c) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve
defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi halinde suretlerini zamanında vermekle ve personelin çalışmasına
elverişli bir ortam sağlamakla,
d) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,
e) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,
yükümlüdür.
Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edemez.
Denetim Yapan Kurum Personelinin Yetkileri
Madde 8- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı
inceleme, bu emtiadan numune alma ve yetkilendirildiği takdirde bu tesis ve işletmeleri Kurul kararı alınıncaya
kadar mühürlemeye,
b) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kayıtlarını inceleme, bunların suretlerini
alma ve yerinde inceleme yapmaya,
c) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,
d) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve belge
istemeye,
e) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde
inceleme ve araştırma yapmaya, görüş ve önerilerini Kuruma sunmaya,
f) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülki amirler ve emniyet güçleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından yardım istemeye,
yetkilidir.
Denetim Yapan Kurum Personelinin Yükümlülükleri
Madde 9- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği
süre içerisinde muhafaza ve işin bitiminde iade etmekle,
b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan
başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi veya üçüncü kişiler yararına kullanmamakla,
c) Defter kayıtları ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme
yapmamakla,
d) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmamak ve yönetime müdahale etmemekle,
yükümlüdür.
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Denetimde Uyulacak İlkeler
Madde 10- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında aşağıdaki
ilkelere uyar;
a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında
tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,
c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen ve titizliği
göstermek,
d) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve
esaslarına uymak,
e) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit
edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.
Denetim Yapmakla Görevli Personelin Kendisini Tanıtma Zorunluluğu
Madde 11- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına denetim yapmakla
yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarına ait personel, göreve başlamadan
önce kimlik belgesi ve görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisine
tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi
yer alır.
Yazışma Usulü
Madde 12- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları ilgili hizmet birim amiri aracılığıyla veya yetkilendirilmesi
durumunda doğrudan yapar. Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
özel denetim kuruluşları, denetimin gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar.
Raporların Sunulması
Madde 13- Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen rapor ile Kurum
adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından
düzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar, ilgili hizmet birim amirine iletilir. İlgili
hizmet birim amiri, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları Başkanlığa sunar. Başkan,
söz konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine öncelikle alır.
Yaptırımlar
Madde 14- Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık
tespit edilmesi halinde, Dördüncü Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhbar ve Şikayet, Ulusal Marker Kontrolü, Numune Alma,
Analiz ve Mühürleme
İhbar ve Şikayetler
Madde 15- Piyasa faaliyetlerine ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma yapılır.
Akaryakıt ve madeni yağın niteliğine ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri öncelikle bunların satın alındığı
kişiye ve/veya bu kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap
alınamadığı takdirde Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ve madeni
yağ ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların
tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Kuruma sunulan ihbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik numarası ile iş
veya ikametgah adresinin belirtilmesi gerekir. İhbar ve şikayet dilekçelerine ihbar veya şikayete konu satış
belgesinin aslı veya fotokopisi ile konu ile ilgili daha önce yapılan başvuru ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler
eklenir.
Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde
yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tek elden satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti
yapıp yapmadığını denetlemek ve bayiliğin iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle
yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet
başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru
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tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. Şikayet
başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sahiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi
halinde Kuruma verilir.
Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine, gerekirse Kurum personeli
veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim
kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu akaryakıt ve madeni yağın teknik düzenlemelere
uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.
İhbar ve şikayet konusunun akaryakıt ve madeni yağın teknik düzenlemelere uymadığı yönünde olması ve
yapılan laboratuvar analizinin bu iddiayı doğrulamaması halinde, ihbar ve şikayet Kurul gündemine alınmaksızın
işlemden kaldırılır.
Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan ürün ikmal edildiği konusundaki
somut ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
bu konudaki bildirimleri üzerine; Başkan, konunun aciliyetini, delillerin kaybolma ve karartılma ihtimalini
değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere
Kurum personeli görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını talimatlandırabilir. Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar
ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da
kaçak veya menşei belli olmayan ürün ikmal edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti
veya ürün ikmalini geçici olarak mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda gerekirse adli ve mülki
makamlardan Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunur. Yapılan işlem Kurul gündemine
öncelikle alınır. Kurul, gerek görürse konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar verir.
Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede ilgili mercilere bildirilir.
Ulusal Marker Kontrolü, Numune Alma, Test ve Analiz
Madde 16- Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde seyyar kontrol cihazı ile
ulusal marker kontrolü yapılır ve/veya test ve analiz yapılmak üzere numune alınır. Seyyar kontrol cihazı ile
yapılan ulusal marker kontrolü ile ilgili olarak, bir örneği Ek-1’de yer alan Ulusal Marker Tespit Tutanağı üç
nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise
işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Marker kontrolü, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bunlarda
kalır.
(Değişik fıkra:RG-23/2/2008-26796) Ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının tespiti
halinde, 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte öngörülen analizler yapılmak üzere numune alınır. Aynı zamanda, geçici
mühürleme yapılarak adli işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu durum,
Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen idari para cezası ve idari yaptırımların uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, ulusal marker kontrolü yapılması ve
numune alınması sırasında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Alınacak numune miktarının belirlenmesi ile alınma şekli ve usulü, ilgili TS standartlarında belirtildiği
şekilde yapılır.
(Değişik fıkra:R.G.-31/10/2008-27040) Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve analizlerin
gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere biri şahit numune olmak üzere dört takım halinde alınır. Alınan numuneler
için bir örneği Ek-2’de yer alan Numune Alma Tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir
nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Numune
alma işlemi, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim
kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bunlarda kalır.
Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilişkisini
gösterecek şekilde bir örneği Ek-3’de yer alan Numune Etiketi konulur.
(Değişik fıkra: RG-31/10/2008-27040) Alınan numunelerin bir adeti ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir.
Diğer üç adet numune ise, bir örneği Ek-4’de yer alan Numune Teslim Tutanağı ile laboratuvara teslim edilir
veya gönderilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Şahit numune, test ve analiz raporunun
tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma
başlatılmaması halinde imha edilebilir. Adli veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma
ve yargı süreci tamamlanana kadar laboratuvar tarafından saklanır.
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(Değişik fıkra: RG-31/10/2008-27040) Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından
akredite edilmiş sabit ve gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen veya gönderilen
numunelere analiz listesi eklenmemişse, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelikte öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime
uğramadan yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder, birer
nüshasını da lisans sahibine ve gereği yapılmak üzere Kuruma gönderir.
Akaryakıt ve madeni yağ numunelerinin analizi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(Değişik fıkra: RG-12/09/2006-26287) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
Mühürleme
Madde 17- (Değişik fıkra:RG-23/2/2008-26796) Akaryakıt veya madeni yağın teknik düzenlemelere
uygun olmadığının veya akaryakıtta ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının tespit edilmesi
halinde, bunların piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine
öncelikle alınır. Akaryakıt veya madeni yağın teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar
analiziyle tespit edilir.
Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyetin
yürütüldüğü tesis veya işletme herhangi bir ön araştırma ve soruşturma yapmaya gerek olmaksızın, lisans
alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar
geçici olarak mühürlenir ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının tespit
edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve
yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 13 üncü
maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.
Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği Ek-5’de yer alan Mühürleme Tutanağı üç nüsha olarak
düzenlenir. Mühürleme Tutanağının bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem
yapılmak üzere Kurumda saklanır. Mühürleme, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bunlarda kalır.
Mühürleme işlemi, işletmenin veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur.
Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin
düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
Yetkililer dışında mührün bozulması halinde Kurum, ilgili makama suç duyurusunda bulunur. Lisans
iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tutanak İmzalamaktan İmtina Edilmesi
Madde 18- Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda; marker kontrolü, numune alma ve mühürlemeye
ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek veya tüzel kişinin, sorumlu yetkilisinin veya vekilinin
yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim
yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina
etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
uyarınca tebliğ edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar
(Değişik başlık:RG-23/2/2008-26796) Ön Araştırma ve Soruşturma
Madde 19- Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, petrol piyasasında
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle,
doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma
yapılmasına karar verir.
Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını
görevlendirir. Ön araştırma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı
koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş
talep edebilir.
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Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün
içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire
Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar.
Ön Araştırmanın Sonuçlanması
Madde 20- Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu
değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.
Soruşturmaya Başlama, İhbar ve Geçici Durdurma
MADDE 21 – (Değişik madde:RG-23/2/2008-26796)
Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan,
soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli Uzman ve/veya
Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu
hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten
itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul
tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.
Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek,
varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal
edilebileceği ihbar edilir.
Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde giderilmiş olduğunun tespit
edilmesi halinde, geçici durdurma işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilir. Verilen süre içerisinde,
aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ise Daire Başkanlığı tarafından konu
Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az
yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.
Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi
ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa
faaliyeti yapılamaz.
Delillerin Toplanması
Madde 22- Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli bilgileri isteme
ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları
düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.
İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge, bilgi ve numuneyi
vermekle yükümlüdür. Gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edilemez.
Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek veya tüzel kişi, kararı
etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.
Raporun Tebliği ve Savunma
Madde 23- Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma
raporu, Daire başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde,
raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir.
Raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması
amacıyla gerekli önlemler alınır.
Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz günlük
süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi
içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin haklı
gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir.
Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı
savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek
görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi
onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.
Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin yazılı
savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve
ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan soruşturma
dosyasını Başkanlığa sunar.
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Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul Kararı
Madde 24- Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.
Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul
tarafından da sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması
kararlaştırılır.
Ön Araştırma ve Soruşturma Prosedürüne Gerek Olmayan Haller
Madde 25- Petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek
olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek
veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire
Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan,
konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat
hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve
yaptırımların uygulanmasını kararlaştırır.
Doğrudan Para Cezası Uygulanabilecek Haller
Madde 26- İhbar ve şikayet üzerine ya da yapılan denetimler sırasında;
a) Alınan numunenin ilgili teknik düzenlemeye uymadığının analiz raporu ile tespit edilmesi halinde,
b) Lisansa tabi bir piyasa faaliyetinin lisans alınmaksızın yapılmakta olduğunun tespit edilmesi halinde,
herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma almaya gerek olmaksızın Kurul
tarafından Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Denetim Raporlarının Soruşturma Raporu Gibi Değerlendirilebileceği Haller
Madde 27- İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde
düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların Kurul tarafından, ayrıca
bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık ve yeterli görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun
soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü
maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Kararların Tebliği ve Para Cezalarının Tahsili
Madde 28- (Değişik madde: RG-31/10/2008-27040)
Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para
cezalarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.
Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.
Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek
şekilde kamuya duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sürelerin Başlama Tarihi
Madde 29- Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.
Tebligat
Madde 30- Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat hakkında
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmi Gazete’de
yayımlanır.
Adli ve İdari Makamlara Başvuru
Madde 31- Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya soruşturmanın herhangi bir
safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde,
dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararı alabilir. Bu tür kararlar ilgili
mercilere bildirilir.
Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir.
Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki
makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.
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Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 32- Petrol piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm
bulunmayan hallerde, sırasıyla petrol piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek madde: RG-07/01/2007-26396) (Değişik:RG-29/12/2007-26741)1
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt (ihrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer alan deney
yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında akreditasyon alan laboratuvarlar, 1/7/2008 tarihine kadar ilgili
akaryakıt türü için akredite laboratuvar olarak addedilir.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

1

Bu değişiklik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
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EK-1: ULUSAL MARKER TESPİT TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Lisans No
Akaryakıt Sahibinin Adı/Ticari Unvanı
Akaryakıt Sahibinin Adresi
Kontrolün Yapıldığı Yer (Pompa, tank,
tanker, boru hattı vb)
Akaryakıtın Cinsi/Türü
Kontrolün Yapıldığı Tarih/Saat
Kontrol Cihaz No
Kontrol Sonuçları
Diğer Bilgiler
Kontrolü Yapan Kurumun Adı
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı belirtilen akaryakıt üzerinde, akaryakıt sahibinin, yetkilisinin,
vekilinin veya ilgili personelinin huzurunda seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılarak,
yukarıda yer alan sonuçlar elde edilmiştir. Durumu tespit eden iş bu tutanak üç nüsha olarak
düzenlenmiş olup, bir nüshası ilgiliye verilmiştir.

………………; …/…/….
Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin AdıSoyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi

NOT: Seyyar kontrol cihazından alınan rapor taraflarca imzalanarak bu tutanağa eklenir.
Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
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EK-2: NUMUNE ALMA TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Lisans No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin
Adı/Ticaret Unvanı
Numune Alınan Yerin Adresi/Taşıt Plakası/
Gemi Sicil No/Tank Numarası/Vagon No
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker,
boru hattı vb)
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Alınan Numunenin Cinsi/Türü
Alınan Numune Miktarı
Numunesi Alınan Ürünün Toplam Miktarı
Numune Alma Gerekçesi
Numune Etiket Seri No
Numuneyi Alan Kurumun Adı
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı belirtilen akaryakıt/madeni yağdan sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili
personeli huzurunda üç takım numune alınarak, mührü bozulmadan açılmayacak şekilde
mühürlenmiştir. Durumu tespit eden iş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ile
numunelerden bir adeti ilgiliye verilmiştir.
………………; …/…/….

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin AdıSoyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi

Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
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EK-3: NUMUNE ETİKETİ
Numune Etiket Seri No
Lisans No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin
Adı/Ticari Unvanı
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin
Adresi
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank,
tanker, boru hattı vb)
Alınan Numunenin Cinsi/Türü
Numune Alma Tutanağı Seri No
Numuneyi Alan Kurumun Adı
Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası
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EK-4: NUMUNE TESLİM TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Lisans No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin
Adı/Ticari Unvanı
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin
Adresi
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank,
tanker, boru hattı vb)
Numuneyi Teslim Alan Laboratuvarın Adı
Numunenin Laboratuvara Teslim Edildiği
Tarih
Teslim Edilen Numunenin Cinsi ve Türü
Teslim Edilen Numune Sayısı
Şahit Numune Teslimi (Var/Yok)
İstenen Analizin Cinsi (*)
Numune Etiket Seri No
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı yer alan, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan ve
standartlara uygun kaplarda teslim edilen akaryakıt/madeni yağ numuneleri, analiz edilmek üzere üç
nüsha olarak tanzim edilmiş işbu tutanakla teslim alınmıştır.

Numuneyi Teslim Edenin Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası

Numuneyi Teslim Alanın Adı-Soyadı,
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası

(*)Analiz cinsi belirtilmemiş veya analiz listesi eklenmemiş ise, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte öngörülen analizler yapılır.

Ekim 2009 (Rev. 9)

12

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM 2/e

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE
SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

EK-5: MÜHÜRLEME TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Lisans No
Tesisin/İşletmenin Adı/Unvanı
Tesis/İşletme Adresi
Tesis/İşletme Sahibinin/Yetkilisinin Adı
Gerçek veya Tüzel Kişinin Vergi Dairesi ve
Nosu
Mühürlemenin Yapıldığı Tarih-Saat
Mühürleme Nedeni

Mühürleme Süresi
Mühürlenen Donanım
(Tank/tanker/pompa/boru hattı vb.)
Mühürlemeyi Yapan Kurumun Adı
Yukarıda adı, unvanı ve adresi yer alan tesis veya işletme, yukarıda belirtilen nedenlerle sahibi,
yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda mühürlenmiştir. Durumu tespit eden iş bu tutanak üç
nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ilgiliye verilmiştir.
………………….; …/…/…..

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı, Tesis
veya
İşletme
Sahibinin/
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin
AdıSoyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi

Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
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Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
6/1/2005
25692
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
12/9/2006
26287
17/1/2007
26396
229/12/2007
26741
323/2/2008
26796
431/10/2008
27040
5-
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(09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan
amaçlara uygun, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin edinilmesi, veri tabanına
işlenmesi, derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, petrol piyasası ile ilgili bilgilerin; edinilmesi, işlenmesi, derlenmesi,
saklanması ve açıklanmasına ilişkin olarak;
Bildirimlere ve bildirim yükümlülüklerine,
Veri tabanı, form ve formüllerin oluşturulmasına ve uygulanmasına,
Bilgilerin derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına,
ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/B maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Kanunda yer alan ibarelerin yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Açıklama Formatı: Bilgilerin kamuya ve/veya ilgililere sunumunda kullanılan biçimi,
Açıklama Programı: Kamuoyuna ve ilgililere yapılacak sunumların adları ve takvimi ile varsa ilgililere
dağıtım planını belirleyen dokümanı,
Beyan: İlgilinin, sorumluluğunun bilincinde olarak ve özgür iradesi ile Kuruma yasal veya fiili bir durumun
varlığını ifade etmek amacıyla verdiği sözel ve/veya sayısal yazılı bilgileri,
Bildirim: İlgili mevzuat gereği bildirim yükümlülükleri kapsamında, bir hususu belirlemek veya açıklamak
amacıyla Kuruma verilen yazılı beyanı,
Derleme: Veri tabanındaki bilgilerden, formüller aracılığı ile açıklama formatları oluşturulmasını,
Form: Boyut ve başlıkları ile veri alanları belirlenmiş dokümanı,
Formül: Veri tabanında yer alan bilginin derlenmesinde kullanılacak ilke, kabul ve hesaplama yöntemlerinin
belirlendiği dokümanı,
İşleme: Bildirimler kapsamında veya diğer kaynaklardan toplanan bilgilerin, veri tabanına aktarılmasını,
Saklama: Veri tabanı ile bu tabana işlenmiş veya işlenecek bilgilerin yer aldığı belgelere, yetkililer dışındaki
kişilerin erişiminin engellenmesi ile gerektiğinde ibraz amacıyla bu bilgi ve belgelerin muhafazasını,
Sır: Lisans sahibinin petrol sektörünün her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı işlem ve kurdurduğu iş
münasebetlerini ve benzerlerini ilgilendiren ve yalnız lisans sahibi ile birlikte çalıştığı kimselerce bilinen ve
umumca veya her halde ilgili petrol endüstrisi kolunda çalışanların büyük çoğunluğunca bilinmeyen her türlü
teknik, ticari ve mali bilgileri,
Veri Tabanı: Derleme amacıyla bilgisayara işlenmiş bilgilerden oluşan ortamı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Gizlilik
İlkeler
Madde 5 — Bildirim yükümlülükleri ile bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ilkeler uygulanır:
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a) Bildirim yükümlülükleri istisnai hâller dışında yönetmeliklerle düzenlenir (Ön araştırma, soruşturma ve
denetim faaliyetleri kapsamında istenecek bilgi ve belgelere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.).
b) Bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesinde, kimlerin yükümlü olacağı ile yükümlülüğün doğuşu,
kapsamı, yerine getirilme şekli, zamanı ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.
c) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, bilginin edinme maliyeti ile bilgiden sağlanması
beklenilen fayda dikkate alınır.
d) Bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanması sürecinde sırasıyla; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik,
sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
e) Açıklama formatları ve resmî amaçlı yazışmalar dışında, veri tabanına işlenen her türlü bilgi gizli olup,
sadece hizmet gerekleri için genelleştirilmek kaydıyla, hizmete özel olarak kullanılabilir.
f) Açıklamalarda, zorunlu haller dışında, bilgilerin sunumunda isim, ticarî unvan ve marka kullanılmaz.
Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas alınır.
Gizlilik
Madde 6 — Kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle öğrendikleri, petrol piyasasına
ilişkin sırlarla, malî ve piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, mevzuatla yetkili kılınan merciler
dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça, lisans sahipleri için lisansın geçerli olduğu sürece, diğer kişiler
için beş yıl süreyle gizli tutmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülükleri
Bilgilerin toplanması
Madde 7 — Bilgiler, bildirim yükümlülerinden ve/veya ihtiyaç duyulan konularda diğer şekillerle toplanır.
Form aracılığıyla yapılması gereken bildirim yükümlüklerinde kullanılacak formların, ihdas, iptal ve
değişiklik işlemleri Kurul kararı ile yapılır. Kod numarası verilen formlar; bildirimin elektronik ortamda
yapılmasına veya formun yazılmasına imkan verecek şekilde internette yayımlanır. Elektronik ortamda bildirime
tabi formlar ile bu formlara ilişkin uygulama usul ve esasları yükümlülere tebliğ edilir.
Bildirim genel esasları
Madde 8 — Bildirimler, bu Yönetmelikte belirlenen ilke, usul ve esaslar çerçevesinde, bildirim
yükümlüleri tarafından, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır.
Bildirimler, gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından ve aksi belirtilmedikçe
ilgili form kullanılarak, internetten bildirim ve yazılı teyit esasına göre yapılır.
Türkiye’de yerleşik sayılan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel
hukuk tüzel kişilerince yapılan bildirimlerde, Türkiye’de yerleşik kişilerden istenen beyan ve belgelerin, yerleşik
olunan devletteki kanunen yetkili mercilerce onaylanmış eşdeğerleri geçerlidir.
Bildirime ilişkin yazı eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması hâlinde, bunların
yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı Türkçe tercümelerine de yer verilir.
Dönemsel bildirimlerde, bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan bildirimlerde bu durum
belirtilir ve çalışılan süre dönem addedilir.
Dönemsel bildirimler
Madde 9 — Dönemsel bildirimlerden;
a) Yıllık bildirimler; yılda bir kez aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince, bulunulan yılın Nisan ayından başlayıp
izleyen yılın Mart ayı sonunda biten döneme ilişkin olarak her yıl Şubat ayının son gününe kadar yapılır.
Bildirim ekinde; akaryakıt ve/veya ihrakiyeye ilişkin "Pazarlama Projeksiyonu Beyanı" yer alır.
2) Katılma Payı Bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı, taşıma, bayilik, madeni yağ ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince, katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere, bir önceki
takvim yılına ilişkin olarak her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır. Bildirim ekinde; "Katılma Payı
Beyanı" ve "Gelir Tablosu" yer alır.
3) Stok ve Gelir Bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl
Mayıs ayı son gününe kadar yapılır. Bildirim ekinde; "Stok ve Gelir Beyanı", "İcmal Listesi" ve "Gelir Payına
İlişkin Gelir Tablosu ve Bilânço" yer alır.
4) Serbest Kullanım Bildirimi; serbest kullanıcı lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak,
her yıl Mayıs ayının son gününe kadar eksiz olarak yapılır.

Ekim 2009 (Rev. 9)

2

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM 2/f
PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

5) Yerli Akaryakıt Harici Ürün Teslim Bildirimi; yurt içinde akaryakıt haricî ürün üreterek, yurt içinde
üçüncü kişilere satan kişilerce, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak her yıl Ocak ayının son gününe kadar
yapılır. Bildirime, sayfa eklenebilir.
b) Üç Aylık Bildirimler; 1. Çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. Çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. Çeyrek
(Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. Çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlere ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek
dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Akaryakıt Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince
yapılır. Bildirimin ekinde; "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı-I", "Pazarlama Projeksiyonu
Gerçekleşme Beyanı-II", "Sapma Açıklamaları Beyanı", "Pazarlama Projeksiyonu Değişiklik Beyanı" ve
"Ulusal Marker Kullanım Çizelgesi" yer alır.
2) İhrakiye Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi; ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır. Bildirimin ekinde; "Pazarlama
Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı-I", "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı-II", "Sapma Açıklamaları
Beyanı", "Pazarlama Projeksiyonu Değişiklik Beyanı" ve "Ulusal Marker Kullanım Çizelgesi" yer alır.
3) Madeni Yağ Fiili İthalât İhracat Bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri ile lisanslarında madenî yağ
faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır. Bildirim ekinde, "Madeni Yağ Fiili İthalatİhracat Beyanı" yer alır.
c) Aylık bildirimler; aylık dönemlere ilişkin olarak izleyen ayların sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:
1) Aylık Rafinerici Bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince yapılır. Bildirim ekinde; "Stok Beyanı", "Ham
Petrol İthalat-İhracat Beyanı", "Ulusal Marker İzleme Çizelgesi", "Ham-Ara Madde Hareketleri Beyanı" ve
"Ürün Hareketleri Beyanı (Rafinerici)" yer alır.
2) Aylık Dağıtıcı Bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır. Bildirim ekinde; "Stok Beyanı", "Ulusal
Marker İzleme Çizelgesi", "Bayi Hareketleri Beyanı", "Bayi Denetim Beyanı" ve "Ürün Hareketleri Beyanı
(Akaryakıt Dağıtım)" yer alır.
3) Aylık İhrakiye Teslimi Bildirimi; ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile lisanslarında ihrakiye teslimi
faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır. Bildirim ekinde, "Ulusal Marker İzleme
Çizelgesi" ve "Ürün Hareketleri Beyanı (İhrakiye Teslimi)" yer alır.
4) Aylık Üretici Bildirimi; yurt içi ham petrol üreticilerince yapılır. Bildirim ekinde; "Ham Petrol İthalatİhracat Beyanı" yer alır.
5) Aylık Sanayici Bildirimi; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün dağıtıcılara veya
rafinerilere teslim eden sanayicilerce yapılır. Bildirim ekinde "Yan Ürün Beyanı" yer alır.
6) Serbest Kullanıcı Bildirimi; stok yükümlülüğü kapsamında bulunan serbest kullanıcı lisansı sahiplerince
yapılır. Bildirim ekinde "Stok Beyanı" yer alır.
7) (Ek:RG-12/5/2009-27226) Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satışı Gerçekleşme Bildirimi; “Dağıtıcılar Arası
Akaryakıt Satış Talebi Bildirimi” yapan dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır. Bildirim ekinde “Dağıtıcılar
Arası Akaryakıt Satış Gerçekleşme Beyanı” yer alır. 1
Rafinerici ve üreticilerin ithalat veya ihracatı arızi olarak yapmaları, talepte bulunmaları ve Kurumca uygun
görülmesi halinde, "Ham Petrol İthalat-İhracat Bildirimi", üç aylık veya oluşuma bağlı bildirim yükümlüğü
hâline getirilebilir.
Oluşuma bağlı bildirimler
Madde 10 — Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer,
aşağıda sayılan bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
a) Faaliyete Başlama Bildirimi; serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans sahiplerince,
faaliyete yeni veya herhangi bir nedenle on günü aşan bir aradan sonra yeniden başlanması hâlinde, olayı izleyen
15 gün içinde yapılır.
b) Faaliyete Bırakma Bildirimi; serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans sahiplerince,
faaliyetin bırakılması halinde, olayı izleyen 15 gün içinde yapılır.
c) Tip Sözleşme Bildirimi; lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örnekleri hazırlamaları
veya bunlarda değişiklik yapmaları halinde, bunların yürürlüğe konulmasından önce yapılır. Bildirim ekinde
"Tip Sözleşme", sadece değişiklik hâlinde "Tip Sözleşme Beyanı" yer alır.
d) Önemli Olay Bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve
taşıma lisansı (denizyolu) sahiplerince, kamunun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini ve/veya lisans
1

Bu değişiklik 1/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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kapsamındaki faaliyeti veya faaliyetin yürütüldüğü tesisi önemli ölçüde tehlikeye sokan, tehdit eden veya
olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmaları halinde, aynı gün içerisinde yapılır. Bildirim ekinde "Önemli Olay
Beyanı" yer alır.
e) Akaryakıt İthalat-İhracat Bildirimi; akaryakıt ithalat veya ihracatı yapacak olmaları hâlinde rafinerici,
dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince, ithalat ve ihracatın yapılacağı tarihten önce yapılır. Bildirimin
ekinde; "Akaryakıt İthalat-İhracat Beyanı" yer alır.
f) (Değişik:R.G.:14/10/2008-27024) Tarife Değişikliği Bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin
değişmesi hâlinde, rafinerici, dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü
kılınan diğer kişilerce, tarife değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır. Bildirime, "Tarife değişikliğine
ilişkin eski - yeni mukayese metni" ile "yeni tarife" eklenir.
g) İşaretleme ve Katkılama Bildirimi; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt vasfı kazanmış
maddelere, ilk kez marker ve katkı maddeleri ilave edilmeden önce yapılır. Bildirime, marker ve katkı
maddesine ilişkin bilgi ve belgeler eklenir.
h) Dâhilde İşleme Kapsamında Akaryakıt ve Madeni Yağ İthalat Bildirimi; dahilde işleme belgesi
kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticilerince,
akaryakıt ve/veya madeni yağ temin etmeden önce yapılır. Bildirime, dahilde işleme belgesi sureti eklenir.
ı) (Ek:R.G.:14/10/2008-27024) Akaryakıt Toptan Fiyatı Değişikliği Bildirimi; değişen fiyat (veya fiyatlar)
uygulanmaya başlamadan önce;
1) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen rafinerici lisansı sahiplerince, lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler,
2) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen dağıtıcı lisansı sahiplerince, iller ve varsa Kurumca tescilli
tesisler,
3) Fiyat listesi değişiklerinde, işleme (biodizel) lisansı sahiplerince lisansa konu tesis ve varsa Kurumca
tescilli ilave tesisler
için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Toptan Fiyatı Değişikliği Beyanı" eklenir.
i) (Ek:R.G.:14/10/2008-27024) Akaryakıt Dağıtım Fiyatı Değişikliği Bildirimi; serbest kullanıcılara ve
bayilere yapılacak akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce; satış
yapılmak istenilen iller ve varsa Kurumca tescilli tesisler için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Dağıtım Fiyatı
Değişikliği Beyanı" eklenir.
j) (Ek:R.G.:14/10/2008-27024) Akaryakıt Bayi Fiyatı Değişikliği Bildirimi; bayilik sözleşmelerinde tavsiye
edilen veya tavan fiyat yöntemi uygulayan dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya
fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce; bayisi bulunan iller için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Bayi Fiyatı
Değişikliği Beyanı" eklenir.
k) (Ek:RG-12/5/2009-27226)(1) Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satış Talebi Bildirimi; akaryakıtı temin ve
teslim eden dağıtıcı lisansı sahipleri arasında yazılı anlaşma sağlandıktan sonra, akaryakıtı teslim eden dağıtıcı
lisansı sahiplerince yapılır. Bildirimin ekinde; “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satış Talebi Beyanı” yer alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin İşlemesi, Derlemesi ve Açıklanması
Bilgilerin işlenmesi
Madde 11 — Veri tabanı, bildirimler ve diğer kaynaklardan toplanan bilgilerin işlenmesi ile oluşturulur.
Veri tabanına işlenme ile bilgilerin değiştirilmesine ve silinmesine ilişkin erişim, yetkilendirme, güvenlik ve
benzeri hususlar Görevlendirme ve Sistem İşletme Talimatları ile belirlenir. Talimatların ihdas, değişiklik ve
iptal işlemleri Başkan onayı ile karara bağlanır.
Bilgilerin derlenmesi
Madde 12 — Veri tabanındaki bilgiler; Kurul kararı ile onay sonrası, kod numarası olan formüller esas
alınarak derlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır.
Veri tabanında yer alan bilgiler, formlar ve formüller, her yıl Kasım ayı içinde incelenerek, Veri Tabanı
Değerlendirme Raporu hazırlanır. Raporun Kurulca onayı sonrasında, değişiklikler yıl başından itibaren
yürürlüğe konulur. Acil durumlarda, Başkan onayı ile geçici olarak veri tabanı dışında izleme yapılabilir.
Bilgilerin açıklanması
Madde 13 — Açıklama formatları ve açıklama programının kabul veya değiştirilmesi işlemleri, Kurulca
karara bağlanır. Kod numarası verilen açıklama formatları Kurum internet sayfasında yayımlanır.
Açıklama formatı, açıklama programına göre ilgililere veya kamuoyuna bildirilir veya duyurulur.
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Açıklama formatlarının ihdası, değişikliği ve iptali ile açıklama programı onayı ve revizyonu işlemleri her
yıl Kasım ayında Kurul Kararı ile sonuçlandırılarak, 1 Ocak tarihinden itibaren uygulamaya konulur. İlgililerin
acil bilgi isteklerinde ve format değişikliklerinde Başkan onayı ile geçici düzenlemeler yapılabilir.
Açıklama programında, Yıllık Çalışma Raporunda yer alacak açıklama formatları da belirlenir.
Milletlerarası anlaşmalar gereği doğan bildirim yükümlülükleri ile Kurumca müdahil olunan
organizasyonlara yapılacak açıklamaların kapsamı Başkan Olur’u ile belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Saklama
Bilgilerin saklanması
Madde 14 — Veri tabanı ile buna dayanak oluşturan her türlü belge 5 yıl süreyle saklanır. Veri tabanı ve
buna dayanak oluşturan dokümanlara yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesine yönelik tedbirler alınır.
Kayıt ve bildirimlerin saklanması
Madde 15 — Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madenî yağ, dağıtıcı, bayilik, ihrakiye teslimi ve taşıma
lisansı sahipleri;
a) Analiz Raporlarını ve bildirim kayıtlarını kronolojik sıra izleyen ayrı dosyalarda en az beş yıl süreyle
saklamak,
b) Varsa otomasyon sisteminde oluşmuş verileri en az bir yıl saklamak,
c) Lisansa konu tesisine ait hâlihazır plân ve projeleri faaliyet süresince tesisinde bulundurmak,
ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — Kurum Düzenleyici Bilgi Sistemi hazırlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin veri tabanı
oluşturulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu dönemde, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla izlemeyi kolaylaştırıcı ve güvenliği sağlayıcı yardımcı defterler tutulabilir. Yardımcı defterlerin
içerikleri ile kayıt düzeninin işleyişine ilişkin geçici usul ve esasların oluşturulmasında Petrol Piyasası Dairesi
Başkanı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
9/12/2005
26018
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
112/5/2009
27226
2-
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(27/05/2007 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaçak petrol olarak tanımlanan ürünlerin tespit edilmesi,
saklanması ve tasfiye edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 3 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fueloil türleri, biodizel ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri,
b) Kaçak petrol;
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü
ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
c) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
ç) Kolluk: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164 üncü maddesinde sayılan ve;
4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve 2803
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9/7/1982
tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma
işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
e) Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
f) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları,
ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu
olan her türlü düzenlemeyi,
g) 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
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçak Petrolün İhbarı
Yazılı ihbarlar
MADDE 4 – (1) Kaçak petrol ihbarlarının yazılı olması halinde; ihbarcının adı-soyadı, imzası, T.C. kimlik
numarası ile iş veya ikametgah adresinin ihbarda belirtilmesi gerekir. Bu unsurları taşımayan ya da gerçek dışı

Ekim 2009 (Rev. 9)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM 2/g
KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

isim ve adrese havi, belirli bir konuyu ihtiva etmeyen ihbarlar işleme konulmaz. Ancak, bu tarzda yapılan
ihbarlara olayla ilgili somut ve yeterli bilgi ve belgeler eklenmiş ise ihbar değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Elektronik posta ile yapılacak ihbarlarda yazılı ihbarlar için öngörülen şartlar aranır ve yazılı ihbarlar
gibi işlem görür.
Sözlü ihbarlar
MADDE 5 – (1) Sözlü ihbarlarla, telefon ile alınan ihbarlar tutanağa bağlanır. Sözlü ihbarlarda Ek-1’de yer
alan tutanak derhal, telefon ihbarlarında ise mümkün olan en kısa sürede düzenlenir. Hazırlanan tutanakta
ihbarcının adı-soyadı, imzası, T.C. Kimlik numarası, iş veya ikametgah adresi ile ihbarın işleme konulmasına
esas teşkil edecek bilgilerin nelerden ibaret olduğu belirtilir.
(2) Okuma yazma bilmeyenlerin sözlü ihbarları da Ek-1’de yer alan tutanakla tespit olunur. Muhbirin sol
elinin baş parmağı ihbar tutanağına bastırılır ve gerekiyorsa muhbirin ayrıntılı şekilde ifadesi alınır.
İhbarcı kabul edilemeyecek kişiler
MADDE 6 – (1) Kamu görevi ifa edenlerden görevlerinin gereği kaçak petrolü önleme, izleme ve
soruşturmakla görevli olanlar ihbarcı olarak kabul edilmez.
İhbarcının kimliğinin açıklanamayacağı
MADDE 7 – (1) Kaçak petrol olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri, kendilerinin rızaları olmadıkça veya
ihbarın mahiyeti suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.
Gerçeğe aykırı ihbarlar hakkında yapılacak işlem
MADDE 8 – (1) Gerçeğe aykırı ihbarın kasıtlı yapıldığı, gerçekleşmemiş bir eylemin gerçekleşmiş gibi
ihbar edildiği ya da suçsuz olduğu ihbarcı tarafından bilinen bir kimseye suç isnat edildiği durumlarda, ilgililer
hakkında gerekli adli işleme başvurulmasını teminen, konu yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.
(2) Gerçeğe aykırı ihbar ve şikayette bulunanların memur olması halinde ilgililer hakkında ayrıca 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri doğrultusunda işlem
yapılır.
İhbarların değerlendirilmesi ve işlemden kaldırılması
MADDE 9 – (1) Kolluk kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerini sevk ve idare yetkisini haiz merciler kendilerine
yapılan ihbar ve şikayetlerle ilgili değerlendirmeyi yapar, yeterli veya uygun görmediği ihbar ve şikayetleri
işlemden kaldırabilir.
(2) Kurum somut ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının bildirimleri üzerine; konunun aciliyetini, delillerin kaybolma ve karartılma ihtimalini
değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere
Kurum personeli görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından denetim yapma talebinde bulunabilir. Gerçeğe aykırı olduğu
anlaşılan ihbarlar değerlendirilmez ve işleme alınmaz.
Kaçak petrol denetimlerinde bilgi ve belge verme zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum
ve kuruluşları personeli ile kolluk yetkisi olan kamu personeli ve bu personeli sevk ve idare yetkisini haiz olanlar
kaçak petrole ilişkin fiilleri önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlüdür.
(2) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları
personeli ile kolluk yetkisi olan kamu personeline istendiğinde kaçak petrolle ilgili her türlü bilgi ve belgenin
verilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaçak Petrolün Tespiti ve El Konulması
Bilgi verme
MADDE 11 – (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum
ve kuruluşları personeli suça ilişkin şikayet ve ihbarları derhal görev ve yer bakımından yetkili adli kolluk
görevlisine iletir.
(2) Adli kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları kaçak
petrolü, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının
emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar. Kaçakçılığın diğer
bağlantılarıyla bir bütün olarak ortaya çıkarılmasının başka bir kolluk ya da merciin görev ve yetki alanı içinde
bir takip ve operasyon gerektirmesi halinde, İdareler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinde Cumhuriyet
savcısının talimatına göre hareket edilir.
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Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı
MADDE 12 – (1) Kaçak petrole, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci maddesi hükmüne göre
Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Kolluk mercilerince; istihbarat çalışması, risk analizi, ihbar ya da dışarıdan anlaşılır emareler sonucunda
kişilerin ilgili olduğu taşınmazlarda ya da sürücüsü oldukları taşıtlarda kaçak petrol olduğu yönünde şüphe ve
kanaatin oluşması halinde, ilgili kişilerden taşınmaz veya taşıtlarında kaçak petrol olup olmadığı hususunda
beyanları alınır.
(3) Bir kaçak petrolün tahkiki kapsamında, kaçak zannı ile el konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda da
kaçak petrol olduğu kanaat ve sonucuna varılan ürün, suç delilleri ve şüphelilerin bütün şerik ve bağlantılarıyla
birlikte ortaya konulmasını müteakip derhal Ek-2’de yer alan Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı dört
nüsha olarak düzenlenir. Söz konusu tutanağa, başından sonuna kadar el koyma sürecindeki gelişmeler ve olayın
ortaya çıkarılmasının temelini teşkil eden bilginin, bir istihbarat çalışmasına, yapılan risk analizi sonrası varılan
şüpheye ya da bir ihbara dayanıp dayanmadığı ihbarcının ismi zikredilmemek şartıyla ayrıntılı bir şekilde
kaydedilir.
(4) Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağında, elde edilen somut deliller karşısında kaçakçılık suçunun
maddi, manevi ve hukuki unsurları boşluk ve kuşkuya yer bırakılmayacak şekilde sebep-sonuç ilişkileriyle
birlikte ortaya konulur.
(5) Kaçak Petrol Tespit ve El koyma Tutanaklarında; aramaya ilişkin hakim kararının tarih ve sayısı ile
mülki amirinin veya Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılan hallerde emrin tarih ve sayısı; el
koymaya ilişkin hakim kararının veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emir
tarih ve sayısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde yapılan el koyma işleminde kolluk amirinin yazılı
emrinin tarih ve sayısı; olay ve kanıtları; şüphelilerin kimlik, iş ve ikamet yeri bilgileri; kaçak petrolün cins,
nevi, nitelik ve niceliklerine ilişkin sayım-tespit bilgileriyle varsa nakil vasıtasının marka, plaka ve şase numarası
ile yüküne ilişkin TIR karnesi, konşimento ve yük beyannameleri sayı ve tarihleri; araçların zula tabir edilen özel
tertibatlı gizli bölmeleri içerip içermedikleri; üst, taşınmaz ve taşıtların aranmasında şüphelinin kendisine,
taşınmazına ve taşıtına herhangi bir zarar verilip verilmediğine dair bilgiler belirtilir. Kaçak petrol sahipli ise
sayım ve tespit işlemlerinin mutlaka sahibinin huzurunda yapılması gerekir.
(6) Eğer sayım ve tespit olay mahallinde yapılamıyorsa ürün mühür altına alınır ve tespitleri merkezde
yapılmak üzere sahibi ile birlikte ilgili kolluk merkezine getirilir. Söz konusu tutanak, ürün sahibi ya da sürücü
ile sadece bu olaya el konulması eyleminde bilfiil bulunan görevliler tarafından ilave veya değişiklik
yapılamayacak şekilde imzalanır. Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı, önce olaya el koyan kolluk
görevlileri, sonra şahitler ve en son olarak da şüpheli tarafından imzalanır. Hariçten iki şahidin temini mümkün
olmayan hallerde, tutanak şahitsiz olarak düzenlenir. Kaçak petrol ile ilgili doküman ve belgeler mevcutsa bu da
tutanakta belirtilir. Tutanağın her sayfası ilgililerce imzalanır.
(7) Tutanakta il özel idarelerine teslim yapıldığını teyit eden onay bölümüne de yer verilir.
(8) (Değişik:RG-21/9/2008-27004) Kolluk mercilerince düzenlenen Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma
Tutanağı, bu tutanağın lisans sahibi kişiler hakkında düzenlenmiş olması halinde ivedi olarak, lisans sahibi
olmayan kişiler hakkında düzenlenmiş olması halinde ise, Kanunun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
yapılan yargılamanın kesinleşmesi sonrasında Kuruma gönderilir.
Resim çekme ya da filme alma
MADDE 13 – (1) Yakalanan kaçak petrolün, cins ve nevi ya da ambalajı ile kaçakçılık ve varsa gizleme
yönteminin belgelendirilmesi için, bütün şekil ve görünümün ortaya konulmasını sağlayacak şekilde farklı
boyutlardan renkli fotoğrafları ve filmi çekilebilir.
Davaya müdahale
MADDE 14 – (Mülga:RG-21/9/2008-27004)
İşbirliği
MADDE 15 – (1) Kurum ve Kurum adına denetim yapmakla yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile kolluk
kuvvetleri ihtiyaç duyulduğunda kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturmasıyla görevli kuruluşlarla
işbirliği yoluna gidebilir. Organize suçların takip ve tahkiki, olayın geçtiği yere göre adli kolluk görevi olan
kurum ve kuruluşlarca müşterek olarak yürütülür.
Kontrollü teslimat
MADDE 16 – (1) Kaçak petrole ilişkin suçların haber alındığı anda ortaya çıkarılması yerine, haber alınan
suçun son bulacağı yere kadar izlenmesi ve tespit edilecek her türlü delilin toplanarak yurtiçindeki veya
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yurtdışındaki suç organizasyonlarının çökertilmesi amacıyla uygulanacak olan Kontrollü Teslimata konu ürün
veya taşıtların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetiminin sağlanarak
Kontrollü Teslimatın uygulanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Kontrollü Teslimat kararı alınması
amacı ile kolluk yetkisi olan kuruluşların merkez teşkilatları vasıtasıyla yazılı olarak talepte bulunulur.
(2) Yetkili makamca Kontrollü Teslimat Kararı alınıp ilgili İdareye intikal ettirildikten sonra İdare, diğer
mücadeleci birimlerle de irtibat ve eşgüdüm halinde Kontrollü Teslimat Kararının tüm unsurlarını gizlilik
içindeki çalışmalarla yerine getirmekle yükümlüdür.
Numune alınması ve analizi
MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-31/10/2008-27040) Kaçak petrol ürünlerinden akaryakıta ilişkin ilk tespit
seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılarak gerçekleştirilir. Ulusal markerin gerekli şart ve
seviyede bulunmadığının seyyar kontrol cihazı ile tespiti halinde, 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre test ve analiz yapılmak üzere
numune alınır.
(2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt
bentlerinde sayılan ve kaçak petrol tanımına giren akaryakıt dışı ürünler ele geçirildiklerinde nevi ve nitelikleri
ile ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesi için test ve analize gönderilmek üzere
numune alınır. Numuneler hakkında birinci fıkrada öngörülen ulusal marker kontrolü dışındaki hükümler
uygulanır.
(3) Kaçak petrole ilişkin numunelerin analizi Kurum tarafından belirlenen akredite laboratuarlar tarafından
öncelikle ve ivedilikle yapılır.
(4) Valilikler, görevli personelin başvurusu halinde, ulusal marker kontrolü yapılması ve numune alınması
sırasında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini alırlar.
(5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaçak Petrolün Muhafazası ve Tasfiyesi
Muhafaza
MADDE 18 – (1) Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Kaçak Petrol Tespit Ve El
Koyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel
idaresine teslim edilir. İl özel idareleri teslim esnasında Tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit
ederler.
(2) İl özel idareleri, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nevi ve niteliği değişmeyecek,
diğer ürünlerle karışmayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve
bunların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
(3) Taşıtlarda ele geçirilen kaçak petrolün sabit yerlerde muhafaza imkanı bulunmaması durumunda, gerekli
güvenlik tedbiri alınmak kaydıyla ele geçirilen taşıtın deposunda mühürlenmek suretiyle bırakılabilir. Ancak
taşıtların bu şekilde kullanılmasından doğacak ve güvenlik, bakım dahil her türlü masrafları ilgili il özel
idaresince karşılanır. Söz konusu masraflar kaçak petrolün tasfiye edilmesi halinde elde edilecek gelirden
vergiler düşüldükten sonra kalan kısmından mahsup edilir.
Analiz sonrası muhafaza
MADDE 19 – (1) İl özel idareleri tarafından muhafaza edilen kaçak petrol ürünlerin muhafaza koşulları;
alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuar sonuçlarına göre yeniden belirlenir.
(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuar
raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numunenin alındığı ürün, sahibine teslim
edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi teslim almadan önce numune alma ve analiz yapma
hakkına haizdir.
(3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuar sonuçlarına göre teknik
düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir.
Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza imkanı bulunmayan söz konusu ürünlerden nevi ve nitelikleri
aynı olanların; teknik-ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değeri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul
edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir.
(4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair analiz raporu gelen ürünler de tasfiye kararı verilene kadar
ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten sonra; nevi ve nitelik bakımından aynı
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olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak, piyasa değeri düşürülmemek ve alıcılar tarafından kabul
edilmesine engel yaratmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafaza edilebilir.
(5) Numune alınmayan ve laboratuar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı verilene kadar
muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
Tasfiye kararı
MADDE 20 – (1) El konulan kaçak petrol hakkında tasfiye kararı, soruşturma evresinde hâkim tarafından,
kamu davası açılmış ise mahkeme tarafından verilir. Bu karar, kaçak petrole el konulduğu tarihten itibaren on
beş gün içinde ve numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda alınan numunenin analiz sonucu geldikten
sonra, numune alınmasının mümkün olmaması halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak verilir. Tasfiye
kararlarında mal sahibi lehine dahil olmak üzere hiçbir şekilde teminatla iade hükmü uygulanmaz.
Kaçak petrol naklinde kullanılan taşıtlar
MADDE 21 – (1) Kaçak petrolün naklinde kullanılan taşıtlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri uygulanır.
Teknik düzenlemelere uygun kaçak petrolün tasfiye usulü
MADDE 22 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan kaçak petrol ürünlerinin
tasfiyesi türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2), (4) ve (5) numaralı alt
bentlerinde kaçak petrol kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel
idaresince 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulünü düzenleyen 45
ila 51 inci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı
hükümleri dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan, miktarın büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan
gazetelerde ve özel idare (Mülga ibare:RG-21/9/2008-27004) (…)1 internet sayfasında duyurulmak suretiyle
yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler
düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde altmış beşinden aşağı tespit edilemez.
1) Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 sayılı Kanun hükümlerine göre rafinerici
veya dağıtıcı lisansını haiz olmaları zorunludur.
2) Tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde açık
(artırma) teklif usulüne göre yapılır veya yaptırılır. Bir ay içerisinde satış yapılamazsa pazarlık usulüne göre satış
gerçekleştirilir.
3) Satış yapılan lisans sahibi mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında sayılması
halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla kendi depo ya da tesislerinde 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak
marker katmakla yükümlüdür.
b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde kaçak
petrol kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt
haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri de (a) bendinde
belirtilen usulle satılır. Ancak, bunların satış ihalesine sadece, benzeri ürünlerin ithali için Kurumdan alınan
uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli de dönüştürülmemiş ürünlerde
ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmışlarda ise
dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin yüzde kırkından aşağı belirlenemez.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrolün tasfiye usulü
MADDE 23 – (Değişik:RG-15/8/2009-27320)2
(1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan petrol ürünlerinden teknik düzenlemelere uygun
olmayanlar ile anılan maddede sayılmayan diğer ürünlerin tamamı teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün
olarak kabul edilir ve bu madde de belirlenen usullere göre tasfiye edilir.
(2) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak petrol ürünlerinden akaryakıtın,
ilgili il özel idaresi tarafından tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuardan geldiği tarihten başlayarak
bir ay içerisinde açık artırma teklif usulüne göre yapılır veya yaptırılır. Bir ay içerisinde satış yapılamazsa
pazarlık usulüne göre satış gerçekleştirilir. İlgili il özel idaresi akaryakıtı yalnızca, Kanun uyarınca rafinerici
1

Bu bentteki “veya Kurum” ibaresi, 21/9/2008 tarihli ve 27004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaçak
Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.
2
Bu değişiklik 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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lisansı sahiplerine satabilir. Rafinericiler kendilerine teklif edilen ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta
ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde; benzin, motorin türleri, nafta, gazyağı, jet yakıtı ve solvent türleri,
rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol stok/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise bu fiyatın
yüzde altmışından az olamaz.
(3) Ancak, teslim edilen ürünlerden analiz sonuç raporuna göre rafineri proseslerine ve katalizelerine zarar
verebileceği tespit edilenler ilk madde olarak kullanılmak veya diğer şekillerde değerlendirilmek üzere
uyuşulacak bedel üzerinden satılır. Rafineriler bu ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tasfiye hesaplarının yönetimi
MADDE 24 – (1) İlgili il özel idaresi tarafından, kaçak petrolün satışından elde edilen gelirden, kaçak
petrole ilişkin vergiler ilgili vergi dairesine yatırıldıktan sonra, kalan para bankada açılacak bir emanet hesaba
yatırılır.
(2) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak petrolün sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; toplam satış
bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, satış tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
için kanunî temerrüt faizi oranında hesaplanan faiz de ilave edilerek hak sahibine ödenir. Emanet hesabında
bulunan tutarın hak sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığınca genel
bütçeden karşılanır. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesinden
sonra emanet hesaptaki tutar genel bütçeye gelir olarak yatırılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5576 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2007 tarihinden önce kaçak
olarak yakalanan petrol ve petrol ürünleri hakkında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Bu hükümler uyarınca Devlete intikal ederek kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerde muhafaza edilmekte olan akaryakıtlardan tasfiyesi yapılmamış ve teknik düzenlemelere uygun olanlar,
5607 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca bunları muhafaza eden kamu kurum ve kuruluşları ile
mahalli idarelere bedelsiz tahsis edilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılmış olan
atıflar bu Kanunu yürürlükten kaldıran 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 1 inci maddesi
uyarınca 5607 sayılı Kanuna yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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EK-1

KAÇAK PETROLE İLİŞKİN İHBAR TUTANAĞI
İHBARDA BULUNANA İLİŞKİN BİLGİLER
T.C. kimlik numarası
Adı ve soyadı
Baba ve ana adı
Doğum yeri ve tarihi
Nüfusa kayıtlı olduğu yer
İkametgâh yahut mesken adresi
İşyeri adresi
Varsa telefonu (Ev-iş-cep-irtibat)
Faks numarası
Elektronik posta adresi
Mesleği,

İHBARA İLİŞKİN BİLGİLER
İhbarın yapıldığı yer
İhbarın yapıldığı tarih ve saat
İhbarı yapılan olay hakkında somut bilgi
ve varsa belgeler, şahitler

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan tarafından yapılan sözlü ihbar / telefon ihbarı ile sunulan bilgi
ve belgeler …/…/200..tarihinde düzenlenen iş bu tutanakla (varsa) şahit huzurunda kayıt altına alınmış, dört
nüsha olarak düzenlenen tutanağın bir nüshası ihbarı yapana verilmiştir / gönderilmiştir.

İHBARI ALAN
Adı, Soyadı
Görevi ve unvanı
Kurumu

:
:
:

İMZA
İHBARI ALAN
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EK-2

KAÇAK PETROL TESPİT VE EL KOYMA TUTANAĞI
ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
Sahibinin/İlgilisinin Adı, Soyadı, Ticaret Unvanı
Adresi

Lisans türü ve no
Cinsi/türü, özellikleri (içeriği), GTİP no
Ürünün ambalaj cinsi ve miktarı
Tespit edildiği yer/araç
Tespitin yapıldığı tarih ve saat
Akaryakıt ürünleri için ulusal marker seyyar
kontrol cihazı sonucu (cihaz çıktıları tutanak ekine
iliştirilir.)
TAKİBE İLİŞKİN BİLGİLER
Arama/El koymaya ilişkin hakim kararı/mülki
amir veya C. Savcılığı/Kolluk amiri kararı (tarihsayı)
Olayın ortaya çıkarılmasında yapılan çalışma türü
(istihbarat/ihbar) (ihbarcının kimliği yazılmaz)
Suça ilişkin tespit edilen maddi-manevi unsurlar,
deliller
Yukarıda sahibinin/ilgilisinin kimlik bilgileri ve ürün bilgileri bulunan kaçak petrol ürününe;
verilen takip bilgileri ve yapılan tespitler sonucunda il özel idaresince muhafaza edilmek üzere el konulması ürün
sahibi/ilgilisi ve ele geçirme işlemine bizzat ve filen katılanlar huzurunda …/…/200..tarihinde saat….. da
düzenlenen iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.
TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER
Tutanağı düzenleyen, Ele geçirme – tespit işlemine
bizzat katılanlar

İL ÖZEL İDARESİNE TESLİM BİLGİSİ
Ürünü teslim eden
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KAÇAK PETROL ÜRÜNLERİNİN İL ÖZEL İDARESİNCE TASİŞ’E DEVİR TUTANAĞI
ÜRÜN BİLGİLERİ
Türü, cinsi
Özellikleri içeriği ve GTİP No.
Ambalaj türü
Miktarı
Analiz sonuçları (rapor tutanak ekine konulur)
Tahmini piyasa değeri (birim fiyat x miktar)
İl özel idaresince nasıl muhafaza edildiği
Tasfiye kararını veren merci, karar tarih ve sayısı
(Hakim veya mahkeme kararının bir örneği
tutanak ekine konur)

Yukarıda cinsi, özellikleri, miktarı ve piyasa değeri belirtilen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan
kaçak petrol ürününün; ham petrolün yurt içi değerinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmından az
olmamak üzere belirlenecek değerle rafinerici lisans sahibi olanlara satılmak kaydıyla Tasfiye İşleri Döner
Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TASİŞ) devredilme işlemi İl özel idaresi ve TASİŞ görevlileri
huzurunda …/…/200.. tarihinde saat …. de düzenlenen iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır. Dört nüsha
düzenlenen tutanağın bir nüshası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilecektir.

TESLİM EDEN
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Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
27/5/2007
26534
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapan
Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
21/9/2008
27004
131/10/2008
27040
215/8/2009
27320
3-
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(15/06/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğ, sigorta yükümlülüğü kapsamında, petrolün ve tesislerin asgari sigorta bedelinin
belirlenmesi ile yükümlülüğe ilişkin hususların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ, petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin sigorta yükümlülükleri ile
sigortanın asgari teminatı, azami muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Tebliğde 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) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci
maddesine göre yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını,
f) Muafiyet: Sigortacının, meydana gelen zararın sigorta bedelinin belirli bir oranını veya miktarını aşan
kısmından sorumlu olduğu indirilebilir muafiyeti,
g) Riziko: Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınmış sigorta konusu menfaatin karşı karşıya
bulunduğu tehlikeleri,
h) Sigorta bedeli: Sigortacının sigorta dönemi içinde rizikonun gerçekleşmesi durumunda ödemeyi
taahhüt ettiği azami tazminat tutarını,
i) Sigorta değeri: Sigorta konusu menfaatin hasar anındaki piyasa değerini,
j) Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar: 7397 sayılı Sigorta Murakabe
Kanununun değişik 29 uncu maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı
Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,
k) Teminat: Sigortacının, sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği meblağı,
l) Tüm risk sigortası: Sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde istisna edilen rizikolar hariç olmak üzere,
sigorta konusunun bütün rizikolara karşı teminat altına alındığı sigortayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sigorta Türleri ve Yükümlüleri
Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Yükümlüleri
Madde 5 — Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde
oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin
sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.
Tesisler ve Petrol Tüm Risk Sigortası Yükümlüleri
Madde 6 — Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde
bulunan petrolü tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asgari Teminat, Azami Muafiyet ve Sigorta Bedelleri
Asgari Mali Sorumluluk Teminatı
Madde 7 — Rafinaj, lisanslı depolama, dağıtıcı, ihrakiye teslimi, işleme, madeni yağ, iletim ve taşıma
faaliyetlerine ilişkin, asgari teminat hadleri, Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında
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Karar uyarıca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında
yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.
Bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerine ilişkin, asgari teminat hadleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife
ve Talimatında yer alan kaza başına en yüksek teminat tutarından düşük olamaz.
Tesis Asgari Sigorta Bedeli
Madde 8 — Tesislerin tüm riskler sigortasına esas sigorta bedeli, arsa payı hariç olmak üzere, tesisin
kayıtlı net aktif değerinden düşük olamaz.
Petrol Asgari Sigorta Bedeli
Madde 9 — Ham petrol ve akaryakıtın, asgari sigorta bedeli; rizikolu petrol miktarı ile birim petrol
değerinin çarpımı sonucu bulunur.
Rizikolu petrol miktarı;
a) Rafinerici lisansı sahipleri için; tesisin hammadde ve ürün stoklama ünitelerinin toplam depolama
kapasitelerinin yüzde kırkından,
b) İletim lisansı sahipleri için, stoklama ünitesi kapasitesinin yüzde kırkı ile iletim hattındaki iki
otomatik vana arasında bulunan en uzun açıklığa ilişkin fiziki hacmin toplamından,
c) Lisanslı depolama lisansı sahipleri için, depolama kapasitesinin yüzde ellisinden,
az olamaz.
Petrol bedeli;
a) Ham petrol için poliçe düzenlendiği günün öncesindeki ilk borsa işlem günündeki brent petrolünün
kapanış değerinin yüzde doksanından,
b) Akaryakıtlarda poliçenin düzenlenmesi öncesi vergi ve diğer yasal yükümlülükler dahil olmak üzere
son edinme bedelinden,
az olamaz.
Azami Muafiyet
Madde 10 — Tüm risk sigortalarında, tanınabilecek muafiyetin oranı, sigorta bedelinin;
a) Tesisler için yüzde birinden,
b) Petrol için yüzde ikisinden,
fazla olamaz.
Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortasında muafiyet uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
15/6/2005
25846
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
1-
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/b
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(26/07/2008 tarihli ve 26948 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.)

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara
İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1 – 26/3/2005 tarihli ve 25767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan
Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – (Değişik: RG-31/12/2008-27097 (7.Mükerrer)) Bu Tebliğ 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/b
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’in Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
26/7/2008
26948
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
31/12/2008
27097 (7.Mükerrer)
1-
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2

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/c
YURT İÇİNDE ÜRETİLEN BAZI AKARYAKIT HARİCİNDE PETROL
ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİNDE SATIŞINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA
İLİŞKİN TEBLİĞ’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(26/07/2008 tarihli ve 26948 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.)

Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde
Satışında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Tebliğ
MADDE 1 – 21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurt İçinde Üretilen Bazı
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin
Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – (Değişik: RG-31/12/2008-27097 (7.Mükerrer)) Bu Tebliğ 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM 3/c
YURT İÇİNDE ÜRETİLEN BAZI AKARYAKIT HARİCİNDE PETROL
ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİNDE SATIŞINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA
İLİŞKİN TEBLİĞ’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’in Yayımlandığı
Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
26/7/2008
26948
Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik
Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
31/12/2008
27097 (7.Mükerrer)
1-
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2

PETROL PİYASASI MEVZUATI
BÖLÜM 3/d
TEBLİĞLER
PETROL PİYASASI KANUNU’NUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 01/01/2009 TARİHİNDEN
İTİBAREN UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

(05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 01/01/2009 Tarihinden İtibaren
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları
öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17
nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı yeniden değerleme oranını %12 olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları,
1/1/2009 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki
tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.

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

2008 YILINDA
UYGULANAN
PARA CEZALARI
(YTL)

2009 YILINDA
UYGULANACAK
PARA CEZALARI
(TL)

600.000,-

600.000,-

672.000,-

250.000,-

250.000,-

280.000,-

1.000-50.000,-

1.000-50.000,-

1.120-56.000,-
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
BÖLÜM 3/d
TEBLİĞLER
PETROL PİYASASI KANUNU’NUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 01/01/2009 TARİHİNDEN
İTİBAREN UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 01/01/2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ’in Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
5/12/2008
27075
Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 01/01/2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
1-

Ekim 2009 (Rev. 9)

2

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM- 4/a
OTOBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 2)
MADDE 1– Piyasaya arz edilen otobiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim
2005 tarihli “TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları - Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL) – Dizel
Motorlar İçin - Gerekler ve Deney Yöntemleri” Standardına uygun olması zorunludur.
MADDE 2– Bu Tebliğ 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM- 4/b
YAKITBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

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

Ekim 2009 (Rev. 9)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM- 4/c
YAKIT NAFTA’YA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

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

BÖLÜM- 4/ç
BENZİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

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

BÖLÜM- 4/d
MOTORİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

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

BÖLÜM- 4/e
GAZYAĞI’NA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

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

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

Ekim 2009 (Rev. 9)

1

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

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

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

Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 17)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Fuel oil: Denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine nomenklatür kodu 2710 19 51 ila 2710 19 69
olan petrol esaslı akaryakıtı veya damıtma sınırlarının motorin türlerinden farklı olması nedeniyle, akaryakıt
amaçlı kullanılan fuel oil türlerinden sayılan ve ASTM D86 yöntemine göre 250 °C’de hacmen %65’ten azı
(kayıplar dahil) damıtılan petrol esaslı akaryakıtı,
b) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan petrol ve
madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan Fuel Oil türlerinin, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS 2177 Fuel oil” standardına uygun olması
zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek fuel oil türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fuel oil
Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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(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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Kurul Kararı
Karar No:388/41

Karar Tarihi: 25/11/2004

Dağıtıcıların, piyasada faaliyette bulunanların ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki
petrolün depolanması ve taşınması için alacakları depolama ve taşıma lisansı kapsamında, ilgili mevzuatta
belirtilen erişim ve diğer hükümlere uymak koşuluyla kendi ürünlerinin başkasının mülkiyetindeki ürünlerle
birlikte depolanması ve taşınması faaliyetini yapabileceğinin bildirilmesine,
karar verilmiştir.
.
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Kurul Kararı
Karar No:579/113

Karar Tarihi: 17/11/2005

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

Karar Tarihi: 5/1/2006

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

Karar Tarihi: 5/1/2006

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

Karar Tarihi: 11/5/2006

Ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” nın kabul edilerek, 07/09/2004
tarih ve 364/31 sayılı, 10/11/2005 tarih ve 578/72 sayılı, 08/04/2005 tarih ve 473/6 sayılı ile 03/03/2006 tarih ve
673/156 sayılı Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
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Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları
Bölüm-1 BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ
R
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İ
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MA E I
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A
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TAŞIMA BAYİLİK SERBEST
İ MADENİ
KULLANICI
YAĞ
H
R
Tüzel Gerçek TüzelGerçekTüzelGerçek Tüzel Gerçek
. Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi
T
E
S

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

TESİS BİLGİ
DOSYASI

Yakıt Kullanımı
Dosyası

Yatırım Değerlendirme
Dosyası
Tarife Dosyası

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

Pazarlama
Projeksiyonu Önerisi

Ortaklar ve Hisse
Dağılımı Beyanı

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

Ana Sözleşme
Bayilik Sözleşmesi
Asgari Mesafe Tespit
Tutanağı
Tanker Sayacı
Muayene Cüzdanı
Sureti
Adi Sicil Kaydı

BÖLÜM- 5/d

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

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

(Ek satır: 18/4/2007 t. ve 1169/7 s. Kurul Kararı) Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 753/120 Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
17/8/2006
866/184
118/4/2007
1169/7
10/5/2007
26518
225/5/2007
1206/20
31/5/2007
26538
324/7/2007
1266/5
46/9/2007
1304/12
517/1/2008
1464/19
25/1/2008
26767
630/7/2008
1701/5-b
6/8/2008
26959
711/9/2008
81757/4-1
18/10/2008
27028
9/7/2009
2168/20
16/7/2009
27290
9-
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(30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

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- (1) (Değişik madde: 29/11/2007 t. ve 1394 s. Kurul Kararı; RG: 5/12/2007-26721) 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
1394
05/12/2007
26721
29/11/2007
1-
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Kurul Kararı
Karar No: 1088/1

Karar Tarihi: 7/2/2007

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

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

Karar Tarihi: 4/4/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli toplantısında, Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri
ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, ulusal markerin akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere
teslimi ve ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talebini düzenlemek için çıkarılmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Kanun
: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Başkan
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
d) Akaryakıt : Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile biodizeli,
e) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta
ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,
f) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
g) Teslim yeri: Yetkili kuruluş tarafından ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişiye teslim edileceği yer
olup, ulusal markere ilişkin bütün yükümlülüğün ilgili lisans sahibi tüzel kişiye geçtiği yeri,
ğ) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) Yetkili Kuruluş: Kurumun, ulusal markerin temin edilmesi, stoklanması, ilgili lisans sahibi tüzel kişilere
teslim edilmesi, ulusal markerin sahada kontrolünün yapılması için ulusal marker kontrol cihazlarının üretilmesi
ve Kuruma teslim edilmesi, kontrol cihazlarının yedek parça, bakım onarım, servis, muayene, kalibrasyon, ayar
v.b. hizmetlerinin sağlanması, gerekli eğitim hizmetlerinin verilmesi ve test ve benzeri işlerinin yapılması ile
ilgili marker uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarını,
ı) Yönetmelik: 12/04/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal
Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği,
i) Kaçak petrol:
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü
ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
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5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
j) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları,
ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu
olan her türlü düzenlemeyi,
(Ek bent : 6/3/2008 t. ve 1518/20-b s. KK, Md. 1; 14/3/2008 t. 26816 s. RG) 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 Madde: 29/6/2009 t. ve 2153 s. KK, Md. 1; 9/7/2009 t. 27283 s. RG) (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. KK, Md. 1; 9/7/2009 t. 27283 s. RG) (1) Yetkili
kuruluş tarafından; Kurum koordinasyonunda “Ulusal Marker Talep Formu”nda yer alan akaryakıt/ akaryakıta
harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük
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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. KK, Md. 1; 9/7/2009 t. 27283 s. RG) (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. KK, Md. 2; 14/3/2008 t. 26816 s. RG) (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. KK, Md. 2; 13/12/2007 Tarih 26729 s. RG) (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. KK, Md. 3; 14/3/2008 t. 26816 s. RG) (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. KK, Md. 2; 31/12/2008 t. 27097 s. RG) (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
içinde kullanılmamış olması durumunda Kurum ve yetkili kuruluş derhal bilgilendirilir ve kullanılmayan ulusal
marker yetkili kuruluşa derhal teslim edilir.

Ekim 2009 (Rev. 9)

3

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM- 5/g

(Değişik fıkra : 25/12/2008 ta.ve 1909 s. KK, Md. 3; 31/12/2008 t. 27097 s. RG) (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. KK, Md. 4; 31/12/2008 t. 27097 s. RG) (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. KK, Md. 3; 14/3/2008 t. 26816 s. RG)
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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(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı, Md. 4)
ULUSAL MARKER TALEP FORMU

EK-1

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.
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(Değişik : 17/1/2008 t.ve 1465 s. Kurul Kararı, Md. 4)
ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ

EK-2

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

Ekim 2009 (Rev. 9)

6

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM- 5/g

EK-31
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

1

(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
16/3/2008
1518/20-b
14/3/2008
26816
225/12/2008
1909
31/12/2008
27097
329/6/2009
2153
09/07/2009
27283
4-
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Kurul Kararı
Karar No: 1206/17

Karar Tarihi: 25/2/2007

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

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

Karar Tarihi: 27/6/2007

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

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

1234-

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

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

Karar Tarihi: 25/10/2007

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

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

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

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

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

Karar Tarihi: 25/10/2007

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 22/10/2007 tarihli ve DDB.14.301.05/5953 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; bayilerden akaryakıt ikmali yapan serbest kullanıcılar hakkında soruşturma
açılmamasına,
karar verilmiştir.
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(6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No: 1393/19

Karar Tarihi: 29/11/2007

31/12/2007 tarihinde stoklarında Motorin 2000 bulunduranların, bu stoklarını bitinceye kadar Motorin 7000
ismi altında piyasaya arz edebilmesine,
karar verilmiştir.
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Kurul Kararı
Karar No: 1401

Karar Tarihi: 6/12/2007

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

1

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

Kurul Kararı
Karar No: 1567/13

Karar Tarihi: 10/4/2008

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

Karar Tarihi: 30/6/2008

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

Karar Tarihi: 6/11/2008

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

1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 8/7/2009 tarihli ve 2160/2 sayılı Kararı ile 06/11/2008 tarih ve 1830/11
sayılı Kurul Kararında 30/06/2009 olarak belirlenen muafiyet süresinin, 31/12/2009’a kadar uzatılmasına karar
verilmiştir. (RG: 16/07/2009 – 27290)
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(30/12/2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Karar
Karar No: 1908

Karar Tarihi: 25/12/2008

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2008 tarihli toplantısında; “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye,
Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADDE 1- Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında;
a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol,
b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin, fuel oil ve
biodizel türleri ile yakıt nafta ve gazyağı,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,
ç) Madeni yağ,
d) Baz yağ,
e) Akaryakıta harmanlanan ürün,
yer alır.
MADDE 2- Petrol Piyasası Kanununun uygulanması açısından; aşağıda verilen maddelerden;
a) 2709.00.10.00.00 ve 2709.00.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “ham petrol”,
b) 2710.11.15.00.11, 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.49.00.11, 2710.19.25.00.11,
2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13, 2710.19.45.00.12, 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11,
2710.19.69.00.11, 3824.90.97.90.54 ve 3824.90.97.90.55 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“akaryakıt”,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlardan;
(1) 2710.11.31.00.00, 2710.11.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“havacılık yakıtları”,
(2) 2710.19.45.00.13, 2710.19.45.00.14, 2710.19.45.00.15, 2710.19.45.00.16, 2710.19.65.00.12,
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, 2710.19.49.00.13, 2710.19.49.00.14, 2710.19.49.00.15,
2710.19.49.00.16, 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, 3403.19.91.00.00, 3403.19.99.00.00,
3403.91.00.00.00, 3403.99.10.00.00 ve 3403.99.90.00.00 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.
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MADDE 4 – Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda
ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu
bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları
ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
MADDE 5 – Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun olmak
ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.
MADDE 6 – Yurt içinde akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.11.15.00.11 GTİP’li madde,“Yakıt nafta”,
b) 2710.11.45.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”,
c) 2710.11.45.00.12 GTİP’li madde,“Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”
ç) 2710.11.49.00.11 GTİP’li madde,“Kurşunsuz Benzin 98 Oktan”,
d) 2710.19.25.00.11 GTİP’li madde,“Gazyağı”,
e) 2710.19.41.00.11 GTİP’li madde,“Motorin ”,
f) 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 GTİP’li maddeler “Kırsal Motorin”
g) 2710.19.61.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 3”,
ğ) 2710.19.63.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)”,
h) 2710.19.65.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 5”,
ı) 2710.19.69.00.11 GTİP’li madde,“Fuel Oil 6”,
i) 3824.90.97.90.54 GTİP’li madde,“Otobiodizel”,
j) 3824.90.97.90.55 GTİP’li madde,“Yakıtbiodizel”,
isimleriyle sunulabilir.
MADDE 7 – Denizcilik yakıtları; Türk karasuları içinde veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına, motorin ve
fuel oil türlerinin karıştırılması suretiyle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan isimleriyle yeni ürün olarak
veya doğrudan motorin ve fuel oil türleri olarak arz edilir.
Madeni yağlar, denizcilik amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
“İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan denizcilik yakıtları
haricindeki, denizcilik amaçlı olarak kullanılan akaryakıtlar karıştırılamaz.”
MADDE 8 – Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
yer alan isimleriyle arz edilir.
Madeni yağlar, havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
MADDE 9 – 6, 7, 8 inci maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak piyasaya
sunulamaz.
Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu
Karar’da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak,
karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, elde edilen ürünün özelliğine uygun
resmi isimler kullanılır.
MADDE 10- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 17/12/2007 tarihli ve 1430 sayılı, 24/07/2008 tarih ve
1692/4/b sayılı ve 27/11/2008 tarih ve 1859–8/b sayılı Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1- (Mülga: 26/3/2009 t. ve 2034 s. Kurul Kararı; RG - 03/04/2009 – 27189)1
MADDE 11 - Bu Karar 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1

Bu hüküm 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/12/2008 tarihli ve 1908 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2008
27096
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/12/2008 tarihli ve 1908 Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapan
Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
Tarihi
Sayısı
31/12/2008
1926/4
31/12/2008
27097 (6.Mükerrer)
126/3/2009
2034
3/4/2009
27189
2-
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(30/12/2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No:1917

Karar Tarihi: 25/12/2008

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/12/2008 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27
inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2009 yılında uygulanacak olan
lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni
bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:
MADDE 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü
maddesi uyarınca 2009 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti
çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Lisans alma bedeli:
Rafinerici lisansı için
300.000.- (üçyüzbin) YTL,
Dağıtıcı lisansı için
200.000.- (ikiyüzbin) YTL,
Depolama lisansı için
10.000.- (onbin) YTL,
İletim lisansı için
10.000.- (onbin) YTL
İhrakiye teslimi lisansı için
10.000.- (onbin) YTL,
İşleme lisansı
-Petrokimya için
10.000.- (onbin) YTL,
-Biyodizel için
2.000.- (ikibin) YTL,
Madeni yağ lisansı için
10.000.- (onbin) YTL,
Serbest kullanıcı lisansı için
2.000.- (ikibin) YTL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
0.- (sıfır) YTL,
- Denizyolu için gemi başına
2.000.- (ikibin) YTL,
Bayilik lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
b) Lisans sureti
1.000.- (bin) YTL,
c) Lisans tadili:
Rafinerici lisansı için
Lisans alma bedelinin % 2’si
Dağıtıcı lisansı için
Lisans alma bedelinin % 2’si
Depolama lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
İletim lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
İşleme lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
Madeni yağ lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
Serbest kullanıcı lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
- Denizyolu için
1.500.- (binbeşyüz) YTL,
Bayilik lisansı için
1.500.- (binbeşyüz) YTL.
d) Süre uzatımı(vize)
Lisans alma bedelinin % 50’si
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni
13.000 (onüçbin)YTL,
f) Tarife onayı
0.- (sıfır) YTL.
MADDE 2- Bu Karar 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür
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(30/12/2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No:1918

Karar Tarihi: 25/12/2008

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/12/2008 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2009 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 nci 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 2009 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 2009 yılı katılma
payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2009 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde
hesaplanır.
MADDE 2- Bu Karar 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Kararı
Karar No: 2073

Karar Tarihi: 22/4/2009

1- 19/06/2006 tarih ve 796 sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Karar’ın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının karar alındığı tarihte, diğer maddelerinin ise 01/07/2009 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,
2- Dağıtıcı lisansı sahiplerine, 01/07/2009 ve 31/12/2009 tarihleri arasında,
a) Satış talebinde bulunan şirketlerin bir defaya mahsus Kurum hesabına yatırılan izin bedeline ilişkin
dekontu Kuruma ibraz etmeleri,
b) “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satış Talebi Bildirimi”nde belirtilen beyana uymaları,
kaydıyla dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmesine,
karar verilmiştir.
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(28/4/1972 tarihli ve 14172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
Kanun No : 1581

Kabul Tarihi : 18/4/1972

(……)
Uygulanmayacak hükümler:
Madde 21 – A) Kooperatiflerle bölge ve merkez birliklerinde:
a) Yönetim kurulu üyesi ve denetçiler için 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 1327
sayılı Kanun ile değiştirilen 88 inci maddesi,
b) 1163 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi,
c) 2279 sayılı Kanunda yazılı senelik beyanname verme mecburiyeti,
d) (Ek: 6/4/2005 – 5330/7 md.) 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 9 uncu
maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları,
e) (Ek: 6/4/2005 – 5330/7 md.) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu
maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları,
B) Bölge ve merkez birliklerinde:
a) 1163 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci paragrafı,
C) Kooperatiflerde:
a) 1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 3 üncü paragrafı ve 87 nci maddesi,
b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesi,
uygulanmaz.
(……)
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(2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Katma Değer Vergisi Kanunu
Kabul Tarihi : 2/11/1984

Kanun No : 3065
(……)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık İstisnası

Transit taşımacılık:
Madde 14 – 1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.
2. Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler
itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.
3. (Ek: 27/4/2006-5493/2 md.) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük
Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu
ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını
aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır.
Maliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
(……)
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(28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Mera Kanunu
Kanun No : 4342

Kabul Tarihi : 25/2/1998

(……)
Tahsis Amacının Değiştirilmesi
Madde 14 – (Değişik: 27/5/2004-5178/3 md.)
Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde
yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş
olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;
a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol
Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti için zaruri
olan,
b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,
c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,
d) (Değişik: 3/7/2005 - 5403/27 md.) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına
ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza
ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların
düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,
e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,
f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,
g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan,
ğ) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.; Değişik: 9/7/2008-5784/26 md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
talebi üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri
için gerekli bulunan,
h) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,
Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis
amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına
yaptırılır.
(Değişik fıkra: 9/7/2008-5784/26 md.) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan kamu kurumları ile
işletmeciler, faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarına zarar vermeyecek şekilde yürütmek ve kendilerine
tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu yerler, tahsis süresi
bitiminde özel sicile kaydedilir.
Komisyon gerektiğinde; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu
Kanununun uygulanmasını Bakanlıktan talep edebilir ve köy veya belediyelerde toplulaştırma projeleri
uygulatabilir.
(Değişik fıkra: 26/3/2008-5751/3 md.) Durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda
birinci fıkranın (a), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hariç, tahsis amacı değişikliği yapılamaz.1
Bu Kanun kapsamında, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre arama
ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
Harman yeri, panayır, sıvat ve eyrek yerleri gibi kamu orta mallarının tahsis amacı değişikliğinde bu madde
hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 3/7/2005-5403/27 md.) Bakanlık tarafından uygulanacak mera veya arazi toplulaştırma
projeleri kapsamında; arazinin niteliği ve kullanım bütünlüğü dikkate alınarak işlenen tarım arazilerinden mera
kullanımına mera olarak kullanılan alanlardan arazi plânlaması yapılabilir. Tarımsal kullanım veya mera
1

26/3/2008 tarihli ve 5751 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde her ne kadar beşinci fıkranın değiştirilmesi
hüküm altına alınmışsa da Kanunun gerekçesi ve meclis tutanaklarının incelenmesinden kanun koyucunun
iradesinin dördüncü fıkrayı kastettiği anlaşıldığından düzenleme bu doğrultuda yapılmıştır.
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bütünlüğü sağlamak için, nitelikleri itibarıyla değişim yapılacak arazi bulunamaması durumunda bu fıkra
hükümlerine göre değerlendirmek, değiştirmek veya satın almak sureti ile kamulaştırma yapılabilir.
Kamulaştırılan bu araziler değişim veya doğrudan satış ile değerlendirilir. Yapılan kamulaştırma ve değişim ile
ilgili işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından
müstesnadır.
(……)

Ekim 2009 (Rev. 9)

2

İLGİLİ KANUNLAR

BÖLÜM- 6/ç

(29/6/2000 tarihli ve 24094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 23/6/2000

Kanun No : 4586
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, petrolün boru hatları ile transit geçişine ilişkin usul ve esasları belirlemek
ve her bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerinin
uygulanmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, petrolün boru hatları ile transit geçişine ilişkin olarak; etüd, güzergâh tayini,
mühendislik, finansman, kamulaştırma işlemleri, inşaat, devreye alma, işletme, bakım, onarım, genişletme,
terminallerden yükleme, depolama, sevkiyat, yönetim, terk işlemleri, terk sonrası çevresel rehabilitasyon
faaliyetlerini ve projelerle ilgili diğer tüm faaliyetleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) Belge: Bu Kanun kapsamındaki faaliyetler için, ilgili proje anlaşmalarında belirtilen proje süresi boyunca
geçerli olacak izni,
d) Petrol hakkı: Tabi olunan milletlerarası andlaşmalardan doğan ve belge ile tevsik edilen haklardan
herhangi birini,
e) Transit geçiş: Başka bir ülkeden veya bu ülke yoluyla gelen petrolün başka bir ülkeye tevcihen, Türkiye
ülkesi içerisinde boru hattı vasıtasıyla transit olarak taşınmasını (Bu petrolün sisteme yapılacak herhangi bir
bağlantı ile Türkiye pazarına girmesi, sistemin transit özelliğini kaldırmaz.),
f) Transit petrol boru hattı projesi (proje): Transit geçiş için gerekli olan ve yatırımcılar tarafından veya
bunlar adına sahip olunan, kontrol edilen ve/veya işletilen boru hattı ve ilgili tüm tesisler ile bu Kanunun 2 nci
maddesinde sayılan tüm faaliyetleri ve bu Kanun kapsamındaki diğer faaliyetleri,
g) Yatırımcı: Bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili olarak milletlerarası andlaşma hariç diğer proje
anlaşmalarına taraf olan gerçek ve tüzel kişiler ve ortaklıklar ile bunların kanunî halefleri veya devralanlarını,
h) Proje anlaşması: Bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili olarak ilgili milletlerarası andlaşmalar ile
kamu kurum veya kuruluşlarının yatırımcıyla imzaladıkları her bir anlaşmayı,
ı) Proje iştirakçileri: Yatırımcıların, onların hissedarlarının, işletmeci şirketlerin, müteahhitlerin, taşıtıcıların,
borç verenlerin ve sigortacıların herhangi birini ya da tümünü,
i) Transit geçiş ücreti: Petrolün ülkeden transit geçişi karşılığında, boru hattı sisteminden taşınan her birim
hacim petrol için, ilgili yatırımcı tarafından Devlete ödenen bedeli,
j) Petrol: Yer altından çıkan veya çıkarılan sıvı veya gaz halindeki doğal hidrokarbonları,
k) Müstakil ve daimi hak: Gayrimenkul statüsüne tâbi mülkiyetin gayri aynî hakkı,
İfade eder.
Yetki
Madde 4 – Transit petrol boru hattı projesine ait proje anlaşmalarının yürütülmesinde;
a) Belgenin verilmesi, petrol hakkı sahipliği, bunların devri ve bu Kanunun uygulanmasına dair usul ve
esaslar ile ilgili diğer konularda Bakanlık,
b) Çevre mevzuatında yer alan standartlar, çevresel etki değerlendirme prosedürü ve çevre ile ilgili diğer
konularda Çevre Bakanlığı,
Düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarabilir.
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Standartlar
Madde 5 – Transit petrol boru hattı projesinin mühendislik, inşaat ve işletme safhalarında ve projeye
yönelik diğer uygulamalarda, proje anlaşmalarında belirtilen, uluslararası düzeyde kabul görmüş teknik, kalite,
çevre, emniyet ve sağlık norm ve standartları esas alınır.
Güvenlik
Madde 6 – Bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili olarak; güzergâh belirlenmesi ve değerlendirilmesine
ilişkin ilk proje faaliyetlerinden başlayarak tüm proje süreci boyunca ve proje tamamlandıktan sonra, bu Kanun
kapsamında yer alan proje faaliyetlerinin söz konusu olduğu bölge içindeki tüm arazi ve tesislerin emniyet ve
güvenliği 2495 sayılı Yasa hükümlerine göre sağlanır. Boru hattı ve tesislerin ilave güvenlik ihtiyacı ise, gerekli
bina, tesis, malzeme, araç, teçhizat vb. bedeli ilgili kamu kurumu tarafından karşılanmak suretiyle devletin ilgili
güvenlik kuvvetince sağlanır.
Çevre
Madde 7 – Proje iştirakçileri, proje faaliyetlerinin yürütülmesinde; yer üstü, yer altı ve kıta içi sular, deniz,
hava, göl, bitki örtüsü, hayvan varlığı ve diğer doğal kaynaklar dahil çevreye zarar vermemekle yükümlüdür.
Çevreye verilen zarar, proje anlaşmalarında öngörülen esaslar dahilinde proje iştirakçileri tarafından tazmin
edilir.
Kamulaştırma ve tescil
Madde 8 – Transit petrol boru hattı projesi ile ilgili olarak;
a) Boru hattı güzergâhı ve diğer tesislere ilişkin olarak arazi ile ilgili yapılması gereken etüt, izin,
kamulaştırma ve diğer işlemleri yürütmek üzere, Bakanlar Kurulu bir kamu kurum veya kuruluşunu
görevlendirebilir.
b) Kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşu, bu görevi en kısa zamanda ve öncelikle
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu kamu kurum veya kuruluşu, bu kamulaştırma kapsamına giren her türlü
eylem ve işlem ile ilgili olarak çıkabilecek hukukî ihtilafların da muhatabıdır.
c) Kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşunca, gerekli arazilerin tespiti sırasında,
yapılacak masraflar ile üçüncü şahıslara verilebilecek maddî zararlar, bu maddenin uygulanmasında
kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir.
d) Transit petrol boru hattı ve ilgili tesislerine ilişkin olarak yapılacak kamulaştırma veya diğer iktisaplarda,
yatırımcı tarafından ödenecek arazi bedelinin ilgili proje anlaşması kapsamında sabit bir fiyat olarak belirlendiği
durumlarda, fiili ödemeler ile mülk sahiplerince açılacak bedele itiraz davalarında belirlenecek fiyatlar
arasındaki fark, ilgili proje anlaşmasında belirlenen sabit bedeli aştığı ölçüde, genel bütçeye konulacak
ödenekten karşılanır.
e) Görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşu, kamulaştırma ve/veya diğer iktisapları, mülkiyet edinme
veya gayrimenkul üzerinde müstakil ve daimî haklar dahil irtifak hakkı tesisi suretiyle yapabilir.
1) Transit petrol boru hattı projesine ait boru hattı güzergâhında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerler ile tapulama veya kadastro sırasında tespit veya tescil dışı bırakılmış yerler ve tahdit görmemiş
ormanlar, Hazine adına tapu siciline tescil edilir.
2) (l) numaralı alt bende göre tescil edilen yerler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Hazine adına tapu
siciline tescil edilmiş bulunan tescilli ormanlar dahil gayrimenkuller üzerinde, kamulaştırma ile görevlendirilen
kuruluşun ilgili kuruma vereceği bilgiye dayanılarak kamulaştırma ile görevlendirilen kuruluş lehine müstakil ve
daimî hak dahil irtifak hakkı tesis edilir.
f) Bu maddenin (e) bendinin (l) numaralı alt bendinde sayılan yerler dışında kalan ve transit petrol boru hattı
projesi güzergâhında bulunan mera, çayır, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığınca 4342 sayılı Mera Kanununa bağlı kalmaksızın re'sen kaldırılarak Hazine adına tescil
edildikten sonra kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kuruluşu lehine müstakil ve daimî hak olarak tesis edilir.
g) Orman sayılan yerlerden geçecek transit petrol boru hattı projesine ilişkin boru hattı ve tesisler için
müstakil ve daimî haklar dahil izin ve irtifak hakkı tesisi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.
h) Kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşu lehine tesis edilen müstakil ve daimî hak,
proje kapsamında petrol hakkı sahiplerine devir ve tahsis edilebilir.
ı) Boru hattı ve ilgili tesisler, belgeden ayrı olarak herhangi bir tasarrufa konu olamazlar. Bunlar petrol
siciline kaydedildikten sonra belge sahibi, görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşu veya Genel Müdürlüğün
bu sicile atfen lüzumlu evrakları vermek suretiyle yapacağı talep üzerine tapu siciline tescil edilir. Tapu siciline,
bunlara ait herhangi bir tasarrufun Genel Müdürlüğün izni olmadıkça yapılamayacağı şerhi verilir.
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Hizmet Satın Alımları, Diğer Giderler, Sigorta ve Vergi
Hizmet satın alımları ve diğer giderler
Madde 9 – Münhasıran bir transit petrol boru hattı projesi için, bu projelerin her aşamasında ve sözleşme
görüşmelerinde hukukî, malî ve teknik konularda ihtiyaç duyulan hizmetler, bu konularda gerekli yeterlik ve
niteliği haiz olanlar arasından, Bakanlık ve/veya kamu kurum veya kuruluşunca temin edilir. Bu hizmet alımları,
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescile ilişkin hükümlerine
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
Transit petrol boru hattı projeleri ile ilgili hizmet satın alımları, proje takip, tahkim, mahkeme, sigorta,
tazminat ve proje ile ilgili sorumluluk ve taahhütlerden doğan veya diğer tüm giderler, her yıl bütçe kanununa
konulacak ödenekten karşılanır.
Sigorta
Madde 10 – Milletlerarası andlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydı ile, transit petrol boru hattı proje
faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara karşı sigorta yaptırılır.
Vergi
Madde 11 – Transit petrol boru hatları projelerine ait faaliyetler, mal varlıkları, gelirler ve işlemlerden
doğan damga vergisi, gümrük vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transit geçiş ile ilgili diğer vergi,
resim, harç ve fonlarla ilgili olarak, söz konusu projeye ait olup usulüne göre yürürlüğe girmiş milletlerarası
andlaşmada bir hüküm bulunmadığı durumda ilgili kanunlarda yer alan hükümler uygulanır.
Transit petrol boru hatları projesine ait boru hattı ve ilgili tesislerin, petrol sicili ve tapu siciline tescilinden
harç alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulanmayacak hükümler
Madde 12 – Bu Kanun kapsamındaki hususlarla ilgili olarak milletlerarası andlaşmalarda yer alan
konularda; 2644 sayılı Tapu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu,
6326 sayılı Petrol Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile diğer kanunların tahdidi ve takyidi hüküm getiren
ilgili maddeleri uygulanmaz.
İhtilafların çözümü
Madde 13 – Transit petrol boru hatları projeleri ile ilgili olarak, Devlet mercileri ile yatırımcılar arasında
çıkabilecek ihtilaflar, ilgili proje anlaşmaları hükümlerine göre, ilgili proje anlaşmasında başka bir hüküm
bulunmuyor ise Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalarda yer alan çözüm usulleri vasıtasıyla ve/veya
milletlerarası tahkim usullerine göre çözümlenir.
Değiştirilen hüküm
Madde 14 – (29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü Maddesine (h) bendi
eklenmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Yürürlük
Madde 15 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Kanun No : 4760

Kabul Tarihi : 6/6/2002

(……)
Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493/1) 1
Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11,
2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır
kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan
kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart
yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.
Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu
maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.
(……)
Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason
olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim
vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen
sorumludur.
2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak
kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi
bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı
cezası uygulanır.
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu
işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete
uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili
memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra
memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen
sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına
sahiptirler.
4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi
veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca
kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim
vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya
miktarı üzerinden re’sen özel tüketim vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre
hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
(……)

1

4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" ibaresi "2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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(11/3/2005 tarihli ve 25752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 3/3/2005

Kanun No : 5312
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, deniz emniyetinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusundaki
uluslararası hukuk ve iç hukuktan doğan hak ve yükümlülükler göz önünde bulundurularak;
a) Acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan kirlenme tehlikesini ortadan
kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak ve gidermek üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı olma
esaslarını,
b) Olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin esaslarını,
c) Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi esaslarını,
d) Kanun kapsamına giren kişilerle kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin Kanunda belirtilen ilgililerinin yetki,
görev ve sorumluluklarını,
Belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, uygulama alanlarında bulunan veya herhangi bir nedenle uygulama alanlarına girmek
isteyen, beşyüz groston ve daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler ile petrol ve diğer zararlı
maddelerle kirlenmeye neden olabilecek faaliyetleri icra eden kıyı tesislerinin sorumlu taraflarının, bakanlıkların
ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.
Savaş gemileri ve yardımcı savaş gemileri ile herhangi bir devlete ait veya devlet tarafından işletilen ve
ticarî faaliyetler dışında kullanılan gemiler Kanun kapsamı dışındadır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunda geçen;
a) Acil müdahale birimi: Acil müdahale plânları çerçevesinde koruyucu önlemleri uygulamak veya
uygulatmak, kirliliği önlemek veya önletmek, ortadan kaldırmak veya kaldırtmak, çıkacak yangınları söndürmek
veya söndürtmek amacıyla oluşturulmuş, yetkilendirilmiş, donatılmış birimi,
b) Acil müdahale plânı: Müdahale faaliyetleri kapsamında teşkilâtlanmayı, yetki, görev ve sorumlulukları,
yapılacak işlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkân ve kabiliyetleri ile diğer hususları içeren ulusal, bölgesel ve
yerel düzeydeki plânları,
c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
d) Diğer zararlı maddeler: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası
Sözleşmenin (MARPOL 73/78) II nci ekinin II nci ve III üncü eklentilerinde listelenmiş maddeler ile bu liste ile
sınırlı olmaksızın deniz ortamına karıştığında kirlenme yaratan radyoaktif maddeler hariç her türlü maddeyi,
e) Garantör: Bu Kanunda belirtilen hükümlere göre sorumlu taraf adına, sorumlu taraf dışında zararların
tazminine ilişkin malî sorumluluk üstlenen ve malî sorumluluk belgesini sağlayan kişi, kuruluş veya devleti,
f) Hazırlıklı olma: Olayda acil ve etkin bir önlem almak ve olaydan kaynaklanabilecek zararı en aza
indirmek amacıyla müdahale etme kabiliyetine sahip her türlü araç, gereç, donanım, malzeme ve eğitilmiş insan
gücünü hazır bulundurma hâlini,
g) Kıyı tesisi: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin
petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,
h) Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve diğer zararlı maddelerin; canlı kaynaklara ve deniz yaşamına zarar
verecek, insan sağlığı için tehlike oluşturacak, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal amaçlarla kullanımı da dahil
olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini değiştirme ve ekolojik dengeyi bozma
gibi zararlı etkiler yaratacak şekilde deniz çevresine karışmasını,
ı) Koruyucu önlem: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel kirlenmeyi
önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla alınan tedbirleri,
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j) Olay: Acil müdahale plânlarının uygulanmasını veya acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma,
yangın, patlama veya diğer nedenlerle gemilerden veya kıyı tesislerinden kaynaklanan kirlenme veya zarar
ortaya çıkaran veya ortaya çıkma tehlikesi yaratan bir durumu,
k) Müdahale: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliğin neden olacağı zararı azaltmak,
gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmasını,
l) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,
m) Petrol: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin
(MARPOL 73/78) I inci ekinin I inci eklentisinde listelenen maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın ham
petrol, akaryakıt, slaç, rafine ürünler ve toprak altında doğal olarak meydana gelen her türlü sıvı hidrokarbon
karışımını,
n) Sorumlu taraf: Zararın tazmini ve koruyucu önlemlerin karşılanması konusunda yükümlülük
atfedilebilecek, beşyüz groston ve daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler ile kıyı
tesislerinin sahipleri, işletenleri, kaptanları, idare edenleri, kiracıları, zilyetleri ve garantörleri,
o) Talep sahibi: Bu Kanun hükümlerine göre bir zararın tazmini için talepte bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
p) Uygulama alanları: Bu Kanunun uygulanması bakımından, Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı
ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarını ve bu Kanunda öngörülen acil durumlarda, bu
durumlara müdahale ve zararların tazmini amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, Müsteşarlığın, Bakanlık, Dışişleri
Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak vereceği karara bağlı olarak
karasularının ötesindeki açık deniz alanlarını,
r) Zarar: Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilenler ile zararın tespit, tazmin ve uyuşmazlıkların
giderilmesine ilişkin masrafları,
s) Zararsız geçiş: Türk iç sularına girmeksizin veya iç sular dışında bulunan bir demirleme yerine veya
liman tesisine uğramaksızın karasularını katetme amacıyla veya Türk iç sularına ulaşmak veya ayrılmak, iç sular
dışında bulunan bir demirleme yerinde veya liman tesisinde durmak veya bunlardan ayrılmak amacıyla Türk
karasularında seyretmeyi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Kuruluşların yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 4- Bu Kanunun uygulanması bakımından genel koordinasyon görevi Bakanlığa aittir. Bu Kanunla
yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, bu Kanun kapsamında elde ettikleri bilgiler ile yapılan işlemleri
gecikmeksizin Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
Acil müdahale plânlarının hazırlanması, kıyı alanlarında acil müdahale plânlarının uygulanması,
kirlenmenin türü ve etkilerinin belirlenmesi, çevreye olan zararların tespiti ve olay sonrası kirlilikten etkilenen
alanların rehabilitasyonuna ilişkin yetki, görev ve sorumluluklar Bakanlığa; deniz araçlarından kaynaklanan
deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale plânlarının uygulanması, hazırlıklı olma, kirliliğe
müdahale, zararların tazmini ve malî sorumluluk garantilerinin bildirimi konularında icraya ilişkin yetki, görev
ve sorumluluklar Müsteşarlığa; asayiş ve kolluk görevlerine ilişkin yetki, görev ve sorumluluklar Sahil Güvenlik
Komutanlığına aittir.
Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması
Madde 5- Bu Kanun kapsamındaki tüm gemi ve kıyı tesislerinin sorumlu tarafları; olayın meydana
gelmesinin önlenmesi, olayın meydana geldiği durumlarda ise zararın azaltılması, giderilmesi, sınırlandırılması
amacıyla hazırlıklı olma ve koruyucu önlemler de dahil uluslararası hukukun öngördüğü ve seyir, can, mal ve
çevre emniyetinin gerektirdiği yükümlülüklere ilişkin tüm tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile ilgili olarak
belirlenmiş standartlara uyduğunu, uluslararası kabul görmüş belgelerle ispat edemeyen veya standartlara
uymadığı konusunda açık emareler bulunan petrol ve/veya diğer zararlı maddeleri taşıyan bu Kanun
kapsamındaki yabancı bayraklı gemilerin, can kurtarma hizmetlerinden kaynaklanacak mücbir sebepler dışında,
Türk iç sularına veya iç sular dışındaki bir demir yeri veya liman tesislerine uğramak amacıyla Türk karasularına
ve iç sularına girmesine izin verilmez; girmiş olan gemiler derhal buralardan çıkartılır veya standartları
sağlaması için en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda standartları sağlamadığı tespit edilen gemiler
derhal karasuları dışına çıkartılır. Standartlara uymayan bu Kanun kapsamındaki Türk bayraklı gemiler ise
standartları sağlayıncaya kadar bağlanarak seferden yasaklanır. Bu durumdaki gemilerin yükü, gemi veya yük
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sahibince standartlara uygun başka bir gemiye nakledilir ve mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi gereken yüklerin
uygun bir şekilde bertarafı sağlanır.
Bu Kanun kapsamındaki gemiler, Türk iç sularına veya iç sular dışındaki bir demir yeri veya liman
tesislerine uğramak amacı ile Türk karasularına girmeden kırksekiz saat önce veya kalkış limanı ile Türk
karasularına girmesine kadarki seyir süresi kırksekiz saatten az olan gemiler kalkış limanından hareketten hemen
sonra Müsteşarlığa, gemi ve taşıdığı yükle ilgili bilgileri vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan gemilerin
Türk karasularına ve iç sularına girmesine izin verilmez; girmiş olan gemiler derhal buralardan çıkartılır.
Bildirime ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Seyir, can, mal ve çevre emniyetini sağlamak amacıyla alınan tedbirler, bu Kanun, ilgili mevzuat ve
uluslararası düzenlemelerde belirtilen usûl ve esaslara göre, yetkili kuruluşlar tarafından denetlenir. Denetim ile
ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kıyı tesislerinin, muhtemel kirliliğe müdahale etmek üzere bulundurmak zorunda oldukları personel,
malzeme ve ekipmanlar ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bulundurmak zorunda oldukları
personel, malzeme ve ekipmanlar tamamlanıncaya kadar, yeni kurulacak kıyı tesislerinin faaliyetlerine izin
verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zararların Tazmini
Zarardan dolayı sorumluluk
Madde 6- Bu Kanun kapsamına giren gemi ve kıyı tesislerinin sorumlu tarafları, uygulama alanlarında gemi
ve kıyı tesislerinden kaynaklanan olay sonucu ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden
olduğu; temizleme masraflarını, koruyucu önlemlere ilişkin masrafları, canlı kaynaklar ve deniz yaşamına
verilen zararları, bozulan çevrenin yeniden oluşturulması, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak
masrafları, geçim için kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararları, özel mallardaki zararları,
şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları, gelir kayıplarını, gelir ve kazanç kapasitelerine
verilen zararları ve diğer kamu zararlarını tazmin etmekle müteselsilen sorumludur.
Garantörün sorumluluğu, diğer sorumlu tarafların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Garantörün tazmin
etmediği zararlar diğer sorumlu taraflarca tazmin edilir.
İki veya daha fazla geminin karışmasıyla meydana gelen bir olayda ortaya çıkan zarardan tüm gemilerin
sorumlu tarafları müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Olay sonucu ortaya çıkan zararı ödeyenlerin zarara neden olanlara rücû hakkı saklıdır.
Sorumluluğun sınırı
Madde 7- Gemi başına sorumlu taraf yükümlülüğünün toplamı ve sorumlu tarafa yüklenecek azamî
tazminat miktarı konusunda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.
Malî sorumluluk garantileri
Madde 8- Uygulama alanlarına girmek isteyen petrol ve/veya diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler,
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca kendilerinden istenen malî sorumluluk belgelerine
sahip olmak, bunları ilgili makamlara bildirmek ve talep edildiğinde göstermek zorundadırlar.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen malî sorumluluk garantilerine sahip
olmadıkları belirlenen bu Kanun kapsamındaki yabancı bayraklı gemilerin, can kurtarma hizmetlerinden
kaynaklanacak mücbir sebepler dışında, Türk iç sularına veya iç sular dışındaki bir demir yeri veya liman
tesislerine uğramak amacıyla Türk karasularına ve iç sularına girmesine izin verilmez; girmiş olan gemiler
derhal buralardan çıkartılır veya şartları sağlaması için en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda şartları
sağlamadığı tespit edilen gemiler derhal karasuları dışına çıkartılır. Şartlara uymayan bu Kanun kapsamındaki
Türk bayraklı gemiler ise şartları sağlayıncaya kadar bağlanarak seferden yasaklanır. Bu durumdaki gemilerin
yükü, gemi veya yük sahibince şartlara uygun başka bir gemiye nakledilir ve mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi
gereken yüklerin uygun bir şekilde bertarafı sağlanır.
Kıyı tesisleri, bu Kanun kapsamındaki zararlara karşı malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kıyı tesislerinin faaliyetine izin verilmez.
Yukarıdaki fıkrada öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortasının, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen
sigorta şirketleri tarafından ya da bu şirketlerin kendi aralarında kuracakları bir havuz tarafından yapılması
zorunludur.
Bakanlık, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, kıyı tesislerinin malî sorumluluk
sigortası yaptırma zorunluluğunu, bu sigortaya ilişkin genel şartlar ile tarife ve talimatların yürürlüğe
girmesinden itibaren en çok bir yıl ertelemeye yetkilidir.
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Kıyı tesisleri tarafından yaptırılacak malî sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şartları Hazine
Müsteşarlığınca onaylanır. Malî sorumluluk sigortası tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan tarafından tespit edilir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir.
Malî sorumluluk garantilerinin bildirimi
Madde 9- Herhangi bir Türk limanına gitmek üzere Türkiye'nin karasularına girmek isteyen ve bu Kanuna
göre malî sorumluluk garantileri bulundurmakla yükümlü gemilerin 8 inci maddede belirtilen belgelerinin sureti,
gidecekleri liman başkanlıklarına, Türk karasularına girişten önce, Türkiye'de mukim bir acente vasıtası ile
ulaştırılır.
Türk boğazlarından uğraksız geçiş amacıyla Türkiye'nin karasularına girmek isteyen gemiler için bildirim
yükümlülükleri Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile belirlenir.
Zararsız geçiş amacıyla Türkiye'nin karasularını kullanacak gemiler, her türlü muhabere aracı ve malî
sorumluluk belgelerindeki bilgiler ile geminin adı, çağrı adı, bayrağı, tescil limanı, geminin sahibinin adı ve
idare merkezinin yeri, geminin Uluslararası Denizcilik Örgütü numarası (IMO No), teminat türü, teminat
geçerlilik süresi, sigortacının adı ve merkezinin bulunduğu yer, tazmin limitleri ve geminin yükü ve miktarı,
geminin tipi, kalkış ve varış limanına ilişkin bilgi ve belgeleri en yakın liman yetkilisine bildirmek zorundadır.
Zararların belirlenmesi
Madde 10- Bakanlık temsilcisinin başkanlığında; Müsteşarlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti
ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili valilik ve belediyelerin temsilcilerinden zarar tespit
komisyonu oluşturulur. Komisyon gerek görürse ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerini ve uzmanlarını
da komisyona çağırabilir. Komisyonun çalışmalarına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Komisyon, zararların tamamının veya bir kısmının tespitini, bu konuda uzman Türk veya yabancı kişi ve
kuruluşlara yaptırabilir. Bu şekilde tespit edilen zarar miktarı, komisyon tarafından onaylanması üzerine
geçerlilik kazanır.
Tazminat ve ücret talepleri ve ödenmesi
Madde 11- Olaydan zarar görenlerin tazminat talepleri ile kirliliğe müdahale ve kirliliği bertaraf edenlerin
ücret talepleri Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık, zararların tespitine ve uyuşmazlıkların giderilmesine bağlı
olarak zararların sorumlu taraflarca tazminini ve ücretlerin ödenmesini sağlar. Komisyon tarafından belirlenen
zarar miktarı üzerinde taraflarca uzlaşma sağlanması durumunda Müsteşarlık, zararların sorumlu taraf veya
garantöründen talep ve tahsiline ve zarar görenlere dağıtılmasına yetkilidir.
Kirletenin tespit edilememesi halinde Müsteşarlık tarafından kirliliğe müdahale edilir veya ettirilir.
Müsteşarlık, Bakanlığın ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alarak bu Kanun kapsamında kirliliğe neden
olan ancak, sorumlu tarafları bulunamayan yabancı bayraklı gemilerin Türkiye'de neden oldukları zararların
tazmini konusunda bayrak devletinden yardım talep edebilir.
Tazmin ve ödemelere ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Zamanaşımı
Madde 12- Bu Kanun kapsamındaki olaylar nedeniyle tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi, diğer
kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmedikçe, zararın öğrenildiği ve sorumlu tarafın tespit edildiği tarihten
itibaren beş yıl, her hâlde olayın meydana geldiği tarihten veya olay, olaylar zincirinden meydana geliyorsa son
olayın meydana geldiği tarihten itibaren on yıldır. Zamanaşımı süresine ilişkin olarak Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdahale Esasları
Bildirim
Madde 13- Olaya karışan, olayı gören, duyan veya olaydan haberdar olan herkes, kirlenme veya kirlenme
tehlikesini ilgili makam ve acil müdahale birimlerine bildirmekle yükümlüdür. Bildirilecek makamlar ve
bildirime ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kirlenmenin tespiti
Madde 14- Bakanlık, bir olay sonucu meydana gelen kirlenmenin türü, kapsamı, miktarı, yayılma yönü ve
hızı, muhtemel sonuçları ve bertaraf yöntemleri konularında gerekli çalışmaları yapar veya yaptırır ve ilgili acil
müdahale birimine bildirir.
Müdahale
Madde 15- Olay sonucunda ortaya çıkan kirlenmeye ve kirlenme tehlikesine müdahale etme yetkisi
Müsteşarlığa aittir. Müsteşarlık bu görevi, Bakanlığın görüşlerini alarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve
bu alanda meslek icra eden veya bu amaçla kurulmuş olan ve merkezi Türkiye'de bulunan şirketlere yaptırabilir.
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Bu durum, Müsteşarlığın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarına ve
şirketlere, sorumlu taraftan doğrudan tazminat talep etme yetkisi vermez. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kurtarma ve yardıma ilişkin hakları saklıdır.
Birinci fıkrada belirtilen yetkiler gerektiğinde Bakanlık tarafından da kullanılabilir.
Gemilerin veya kıyı tesislerinin neden olduğu kirlenmede, olaya karışan gemiler ve olay yakınındaki
gemiler ile kıyı tesisleri, üzerlerinde bulundurdukları personel, teçhizat ve malzemelerle sınırlı olarak ilk
müdahalede bulunurlar veya bulundurturlar, yetkili acil müdahale biriminin olaya müdahalesinden sonra bu
birimin talimatlarına uyarlar. Müsteşarlık, gerçekleştirilen müdahale faaliyetlerini Bakanlığa bildirir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bu çerçevede hazırlanmış acil müdahale plânlarında
belirtilen uluslararası işbirliği hükümlerine göre, Türkiye'ye yabancı acil müdahale unsurlarını davet etmeye
veya yabancı ülkelere Türk acil müdahale ekibi göndermeye ve bunlara ait harcamaları ödemeye veya talep
etmeye, Bakanlığın ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alarak, Müsteşarlık yetkilidir.
Acil müdahale birimi olarak görev yapacak özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası
işbirliği çerçevesinde davet edilmiş yabancı ülke acil müdahale unsurlarının müdahale yetkisine ilişkin usûl ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Müdahale faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Müsteşarlık, olay bölgesinde veya olayla ilgili uygun
gördüğü deniz alanlarında deniz trafiğini geçici olarak askıya alabilir veya değiştirebilir.
Atıkların taşınması ve bertarafı
Madde 16- Olay bölgesinde toplanan atıkların uygun bertaraf tesisine taşınması ve bertarafı, acil müdahale
plânlarında belirlenen esaslara göre yapılır.
Kirlilikten etkilenen alanların tespiti ve rehabilitasyonu
Madde 17- Müdahale işlemleri sonrasında, kirlilikten etkilenen alanların tespiti ve rehabilitasyonu
çalışmaları ile kirliliğin insan sağlığı, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel değerler üzerinde uzun dönemli
etkilerinin tespiti amacıyla Bakanlıkça izleme programları yürütülür.
Acil müdahale plânları
Madde 18- Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kirlenmesinde acil durumlarda müdahaleye
ilişkin faaliyetleri ve uluslararası işbirliğine ilişkin esasları içeren ulusal acil müdahale plânı, Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Müsteşarlıkla koordinasyon
sağlanarak Bakanlıkça hazırlanır. Ulusal acil müdahale plânı ile bölgesel ve yerel düzeydeki acil müdahale
plânlarının hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Acil durum yönetimine geçilmesi halinde koordinasyon
Madde 19- Bu Kanun kapsamındaki bir olay nedeniyle 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 11/A
maddesi uyarınca Bakanlığın talebi üzerine acil durum yönetimine geçilmesi durumunda, bu Kanun kapsamında
yetkilendirilecek acil müdahale birimi, oluşturulacak merkezlerin birer unsuru olarak görev yapar.
Acil durum yönetimine geçilmesini gerektirmemekle birlikte bu Kanun kapsamında yer alan bir olayın
karayı da etkilemesi durumunda, bu Kanun kapsamında yetkilendirilecek acil müdahale birimi, birinci fıkrada
belirtilen hükümler uyarınca oluşturulacak merkezlerin birer unsuru olarak görev yapar.
Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen durumlarda, 10 uncu maddede belirtilen komisyona Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uyuşmazlıkların çözümü için hakem tayini
Madde 20- Müsteşarlık ile sorumlu taraf veya garantörünün uzlaşması halinde bu Kanunun
uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü için hakem veya hakem heyeti tayin edilebilir. Tayin edilen
hakemler Türk hukukunu uygular. Tahkim, ilgisine göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya
4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine tabidir.
Tehlike altındaki gemilerin uygun, güvenli deniz alanlarına kabulü
Madde 21- Tehlike altındaki bir geminin, talebi halinde, uygun, güvenli deniz alanlarına kabulüne
Müsteşarlık yetkilidir. Kabule ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Geminin denetimi ve kolluk görevleri
Madde 22- Bir geminin bu Kanun kapsamında bir olaya veya kirliliğe neden olacağı veya böyle bir risk
oluşturacağı yönünde ciddi şüphelerin bulunduğu durumlarda, Müsteşarlık kesin tespit için gemiyi denetime tâbi
tutabilir. Müsteşarlık, bu yetkisini gerekli gördüğü hâllerde ilgili kurum ve kuruluşlara devredebilir.
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Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm asayiş ve kolluk görevleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
yerine getirilir.
Gemi yakıtlarından ve yüklerden kaynaklanan kirlilik
Madde 23- Bir olayda, bu Kanuna tâbi olan veya olmayan bir geminin yakıt olarak taşıdığı petrol veya
türevlerinden veya bu Kanuna tâbi olmayan geminin taşıdığı diğer zararlı maddelerden/yüklerden meydana gelen
kirliliğe veya kirlilik tehlikesine müdahale ve zararların tespit ve tazmininde, bu Kanunun 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile 8 inci ve 9 uncu maddeleri dışındaki hükümleri uygulanır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
sözleşme hükümleri saklıdır.
Yönetmelikler
Madde 24- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşü
alınmak suretiyle Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından müştereken hazırlanır.
Değiştirilen hükümler
Madde 25- (4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 26- (4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç
bir yıl; malî sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlar ile tarife ve talimatlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.
Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal durumda bulunan tesislerden, bu Kanunun 5
inci maddesinin son fıkrasına göre bulundurmak zorunda oldukları personel, malzeme ve ekipmanlara ilişkin
eksiklerini yönetmelikte belirtilen süre içinde tamamlamayanların faaliyetleri Bakanlık tarafından durdurulur.
Yürürlük
Madde 27- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekim 2009 (Rev. 9)

6

İLGİLİ KANUNLAR

BÖLÜM- 6/f

(31/3/2005 tarihli ve 25772 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kabahatler Kanunu
Kanun No : 5326

Kabul Tarihi : 30/3/2005

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni
korumak amacıyla;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,
c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,
d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,
e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,
Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.
Tanım
Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü
haksızlık anlaşılır.
Genel kanun niteliği
Madde 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)
(1) Bu Kanunun;
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün
fiiller hakkında,
uygulanır.
Kanunîlik ilkesi
Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam
ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de
doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.
Zaman bakımından uygulama
Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin
hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara
ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu
zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.
Yer bakımından uygulama
Madde 6- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci maddesi
hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
Madde 7- (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı
için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı gereklidir.
Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk
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Madde 8- (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel
kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı
tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı
temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu
faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım
uygulanabilir.
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki
fıkralar hükümleri uygulanır.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan
işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.
Kast veya taksir
Madde 9.- (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle
işlenebilir.
Hata
Madde 10- (1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler
bakımından uygulanır.
Sorumluluk
Madde 11- (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası
uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası
uygulanmaz.
Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
Madde 12- (1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk
nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
Teşebbüs
Madde 13- (1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili
kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü
vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
İştirak
Madde 14- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında,
fail olarak idarî para cezası verilir.
(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında
da fail olarak idarî para cezası verilir.
(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine
iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası
verilir.
(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak
tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake
ilişkin hükümler uygulanır.
İçtima
Madde 15- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece
idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para
cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.
(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası
verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir.
Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türleri
Madde 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî
tedbirlerden ibarettir.
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(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.
İdarî para cezası
Madde 17- (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para
cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte
göz önünde bulundurulur.
(3) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının
ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve
mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile
mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel
Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi
kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının,
ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.
Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil
edilir.
(4) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına
ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal
güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm
bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri
tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir
kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel
hükümlere göre tahsil olunur.
(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna bildirilir.
(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun
tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden
bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Madde 18- (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında
koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu
tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi
takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya
başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
Saklı tutulan hükümler
Madde 19- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için;
a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,
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b) İşyerinin kapatılması,
c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,
d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması,
Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya
kadar saklıdır.
Soruşturma zamanaşımı
Madde 20- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para
cezasına karar verilemez.
(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
yıldır.
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle
işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri
uygulanır.
Yerine getirme zamanaşımı
Madde 21- (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,
Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine
getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî
kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda
yetkilidir.
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren
yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler
açısından da geçerlidir.
Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
Madde 23- (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî
yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi halinde
Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisi de idarî yaptırım kararı
verebilir.
(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı bu nedenle
idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı
verilmemiş olması gerekir.
Mahkemenin karar verme yetkisi
Madde 24- (1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından
idarî yaptırım kararı verilir.
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İdarî yaptırım kararı
Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek
açıklanır.
Kararların tebliği
Madde 26- (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir
şekilde belirtilir.
(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça
belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra
kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir.
Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.
Başvuru yolu
Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı,
kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.
Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini
engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile
yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir
şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla
gösterilir.
(5) (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu
karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.
(6) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle
idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî
yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.
(7) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle
idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun
yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.
(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili
olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin
hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.
Başvurunun incelenmesi
Madde 28- (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması
halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna
tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde
mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap
dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve
kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir
fazla nüsha olarak verilir.
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(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya
re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı
gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır
bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat
yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile
ilgili olarak da uygulanır.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı
verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın
kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların
huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler
dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının
miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.
(10) İkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.1 (1)
İtiraz yolu
Madde 29- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine
itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.
(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine" karar verir.
(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca
taraflara tebligat yapılmaz.
(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı itiraz mercii en
yakın ağır ceza mahkemesidir.
Vazgeçme ve kabul
Madde 30- (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir.
Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu
kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir.
Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
Madde 31- (1) İdarî yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulması harca tâbi değildir.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması
reddedilen tarafça ödenir.
(……)
Tüzel kişilerin sorumluluğu
Madde 43/A- (Ek: 26/6/2009-5918/9 md.)
(1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin
organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev
üstlenen bir kişi tarafından;
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,
2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,
3) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,
4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,
5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,

1

6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere (9)
numaralı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numarası buna göre (10) olarak teselsül ettirilmiştir.
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b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet
suçunun,
c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık suçlarının,
ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımlanan suçun,
d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan terörün
finansmanı suçunun,
tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından ikimilyon Türk
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı
yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir.
(……)
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(31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No : 5607
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,
araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak
uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,
b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF
kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakçılık Fiilleri
Suçlar ve kabahatler
MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından
Türkiye’ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin,
Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı
olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi
çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Birinci ilâ dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu
oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı,
ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan
veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç
oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile
cezalandırılır.
(8) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin
izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî
para cezası verilir.
(9) Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen
eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin
iki katı idarî para cezası verilir.
(10) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin dört katı idarî para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para
cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına yirmibin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına
dörtyüz Türk Lirası olarak hesaplanır.
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(11) İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine
tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî
para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para cezası; dökme halinde
gelen eşya için ton başına beşbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına yüz Türk Lirası olarak
hesaplanır.
(12) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(13) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı idarî para cezası verilir. İhracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği
uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç eden kişiye, eşyanın
gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.
(14) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın
cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya
parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya
arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
(15) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya
aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç eden
kişiye, eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idarî para cezası verilir.
(16) İhracatın, aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere
bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak bu
Kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş
değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.
(17) Onaltıncı fıkra hariç, bu maddede tanımlanan kabahatler, ancak kasten işlenebilir.
(18) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi
cezalandırılır. (1)
Nitelikli haller
MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi
halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla
görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların
işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini
bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren
bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
Etkin pişmanlık
MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi;
resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine
haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde
cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye
verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık
göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar
parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı
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verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.
Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya
MADDE 6 – (1) Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zatî ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup
beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu
halde kendi zatî eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır
ve eşya sahibine teslim edilir.
(2) Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak
bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terkedilmiş
sayılır.
(4) Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın
ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.
Deniz taşıtları
MADDE 7 – (1) Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek
sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma
belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre
cezalandırılır.
(2) Yabancı ülkelerden geldiği halde geçerli neden olmaksızın, belgelerinin gösterdiği rota dışında Türkiye
karasularında rastlanan gayrisafî ikiyüz tonilato hacminden aşağı taşıtların yüküne elkonulur. Yükü bulunmadığı
halde, yükü olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu kanıtlayamayan gemi kaptan
veya acentesine, tonilato başına yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Tekerrür
MADDE 8 – (1) Bu Kanundaki kabahatler dolayısıyla verilen idarî para cezasına ilişkin karar kesinleştikten
sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır.
(2) Tekerrür halinde, idarî para cezası yarı oranında artırılır.
(3) İdarî para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat
açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.
(4) (Mülga: 18/6/2009-5911/68 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usûl Hükümleri
Arama ve elkoyma
MADDE 9 – (1) Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan
şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama
ve elkoymalar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.
(2) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası,
yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit
edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.
(3) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek,
çıkmak veya geçmek yasaktır. Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar
tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır. Yapılan arama sonucunda
tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.
Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta elkoyma
MADDE 10 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi
Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
(2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya
da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde,
elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde
gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından
soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi
halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar
karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

Ekim 2009 (Rev. 9)

3

İLGİLİ KANUNLAR

BÖLÜM- 6/g

(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında,
tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa
değeri anlaşılır.
Elkonulan eşyanın muhafazası
MADDE 11 – (1) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince
alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı
özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
(2) Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.
(3) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen deniz
taşıtları, teminatla teslim alınmaması halinde, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da
donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen liman işletme müdürlüğüne teslim edilir.
Masraflar, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece, taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez.
(4) Birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca elkonulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası,
depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince
karşılanır.
(5) Gümrük idaresinin bu madde gereğince ihtiyacı olan giderler, genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.
Yasak eşyanın geri gönderilmesi
MADDE 12 – (1) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek
gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade
ve sevk olunur.
(2) Kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık
maddelerin oluşturması halinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar gümrük
yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.1
Müsadere
MADDE 13 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek
kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki
koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:
a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel
olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.
b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı
bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.
c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya
çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.
(2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine
karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil
etmez.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 14 – (1) 3 üncü maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarında tanımlanan kabahatlerin konusunu
oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu Kanunun arama ve elkoyma ile
müsadereye ilişkin hükümleri, bu kabahatlerin işlenmesinde kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan eşya
ve taşıma araçları ile ilgili olarak da uygulanır.
Kaim değer
MADDE 15 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin
kamuya geçirilmesi yaptırımlarının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş
değeri anlaşılır.
Tasfiye
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla
müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Bu
eşya, kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturmanın sonuçlanmaması halinde derhal
tasfiye edilir. Ancak eşyanın;
a) Zarara uğraması, değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde üç gün,
1

18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “suçunun” ibaresi “fiilinin”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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b) Muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde onbeş gün,
içinde, eşyadan numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda numune alınarak, mümkün olmaması
halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından
tasfiyesine karar verilir.
(2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının satış bedeli emanet hesabına alınır. Yargılama
sonucunda;
a) Tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının, müsadere edilmeyip, iadesine karar verilmesi,
b) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu teşkil eden eşyanın ilgilisine iadesine karar verilmesi,
hallerinde; satış bedeli, satış tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile birlikte hak
sahibine ödenir.
(3) Elkonulan eşyanın iadesine karar verilmesi halinde, bu kararların uygulanmasında yürürlükte olan
gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlem yapılır.
(4) Bu Kanunun uygulamasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre
yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili merciler
MADDE 17 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı, 14
üncü madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh
ceza mahkemesi yetkilidir. Bu kararlara karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre kanun yoluna başvurulabilir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla
bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
Davaya katılma
MADDE 18 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir
örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi açılan davaya katılan
olarak kabul edilir.
Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Mülkî amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri
önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür.
(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyon gerektiren kaçakçılık
olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevlerini yapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük
mülkî amirine de bilgi verirler.
(3) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili
bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.
(4) Kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç
oluşturmadıkça açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.
Tutanaklar
MADDE 20 – (1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların;
a) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının
yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını,
b) Olay ve kanıtlarını, suç veya kabahat konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı,
miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,
c) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,
kapsaması ve imza altına alınması gereklidir.
(2) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya
okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde
nedenleri tutanağa geçirilir.
Kontrollü teslimat
MADDE 21 – (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 13/11/1996 tarihli ve 4208
sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.
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Silâh kullanma yetkisi
MADDE 22 – (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük
bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye "dur" uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya
uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair
surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan
hedefe ateş edebilir. Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması
halinde, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumlarınca karşılanır.
(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindeki her nevi
deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek
kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama,
mors ve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş
edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.
İkramiyeler
MADDE 23 – (1) Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara aşağıdaki esas ve
usûllere göre ikramiye ödenir.
a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci
maddesine aykırılık suçlarından yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine
muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen
değeri esas alınarak, sahipli yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi kamu davasının açılmasını, yüzde
yetmişbeşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde;
sahipsiz yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay
içinde,
b) Uyuşturucu madde yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin,
sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya
müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye ödemelerinde, çıkış kaçağı eşyanın
FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır. Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî
amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden
oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir. Kaçak eşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz
yakalanmışsa yüzde yirmibeşi mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın
müsaderesine ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama
olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü
olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Elkoyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat
ve fiilen katılan kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar hak kazanır.
(3) Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.
(4) Bu madde gereğince elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30000) gösterge rakamının,
kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının kesinleştiği
tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye
(120000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
(5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye
ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin esas ve usûller ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kriminal laboratuvar
MADDE 24 – (1) Kaçakçılık fiillerinin önlenme, izlenme ve araştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere
Gümrük Müsteşarlığınca kriminal laboratuvarlar kurulur. Bu laboratuvarların çalışma usûl ve esasları Gümrük
Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ekim 2009 (Rev. 9)

6

İLGİLİ KANUNLAR

BÖLÜM- 6/g
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 – (1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer kanunlarda mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılan atıflar, bu
Kanuna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca davanın
ertelenmesine karar verilmesi halinde, deneme süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, elkonulan eşya derhal
tasfiye edilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük idaresi, kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci
fıkrası gereğince alıkonulan taşıt ve araçların muhafazası için 1/1/2012 tarihine kadar kaçak eşya depoları kurar
veya mevcut depolardan kiralamak veya satın almak yoluyla yararlanır. Kaçak eşya depoları için gerekli olan
giderleri karşılamak üzere Gümrük Müsteşarlığı bütçesine, yeterli ödenek konulur.2
(2) 11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki depo ve tesisler temin edilinceye kadar, kaçak şüphesiyle elkonulan
eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç, en yakın gümrük idaresine
veya gümrük idaresince izin verilen yerlere miktar, cins, marka, tip, model, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı
özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edilir.
(3) Eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve tertibatı gerektirmesi halinde,
eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde İçişleri Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenecek usûl ve esaslara göre mahallin en büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir yere
konulur.3
(4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesinin (g) bendi
uyarınca Gümrük Müsteşarlığınca harcanmasını teminen emanet hesabında bulunan tutar, 11 inci maddede
belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan
Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarak kaydedilir.
(5) 31/12/2011 tarihine kadar, bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
sayılan durumlar dışında kalan kaçakçılık fiillerine ilişkin adlî ve idarî para cezalarının tahsilini müteakip yüzde
ellisi; davaların izlenmesi, savunulması ve soruşturulması sırasında yapılan tahlil, ekspertiz işleri ile Gümrük
Müsteşarlığınca kurulacak kriminal laboratuvar cihaz ve sarf malzemesinin temini ve 11 inci maddede belirtilen
amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Gümrük
Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarak kaydedilir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mülga Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak zannı ile elkonulan veya Gümrük Kanununa göre
Devlete intikal ederek kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde muhafaza edilmekte olan
akaryakıtlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiyesi yapılmamış olanlar, bunları muhafaza
eden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere bedelsiz tahsis edilmiş sayılır. Bu şekilde tahsis edilen
akaryakıtlardan herhangi bir vergi ve resim alınmaz.
(2) Kaçak zannı ile elkonulan akaryakıtlardan yargılama sonucunda mahkemesince, sahibine iadesine karar
verilenlerin bedeli, Hazineden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2

18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “1/1/2009” ibaresi
“1/1/2012” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3
5/4/2007 tarihli ve 5622 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan İçişleri Bakanlığı, Gümrük
Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek"
ibaresi "İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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(6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

30/12/2004 Tarihli ve 2004/8334 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
Kararname No : 2004/8334

Tarihi : 30/12/2004

Madde 1 — Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), madeniyağ, solvent ve bazyağının ithaline ilişkin hususlara
mahsus olmak üzere 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 23/2/1998 tarihli ve 98/10745
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanma süresinin, 1/6/2005 tarihini geçmemek üzere
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu yürürlüğe girinceye kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
Madde 2 — Bu Karar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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(28/1/2005 tarihli ve 25710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

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

Tarihi : 13/1/2005

Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun teşekkülü
Madde 1 — 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesine istinaden
oluşturulan Ulusal Petrol Stoğu Komisyonu (Komisyon);
a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,
c) İçişleri Bakanlığı temsilcisi,
d) Dışişleri Bakanlığı temsilcisi,
e) Maliye Bakanlığı temsilcisi,
f) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
g)Petrol İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi,
h)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temsilcisinden,
oluşur.
Komisyonun başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Hazine
Müsteşarlığı temsilcisidir.
Komisyonun görevleri
Madde 2 —Komisyonun görevleri şunlardır:
a)Ulusal Petrol Stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, getirilebilecek
yükümlülükler konusunda kararların alınması,
b)Ulusal Petrol Stoğunun temin süresinin belirlenmesi,
c)Ulusal Petrol Stoğunun cinsi, miktarı ve stoklama yerinin belirlenmesi,
d)Ulusal Petrol Stoğuna dair petrol ve hizmet alımları, stok ve stoklamaya ilişkin diğer kararlar ile
tedbirlerin alınması,
e)Ulusal Petrol Stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılması ve Bakanlar Kuruluna sunulacak tekliflerin
hazırlanması,
f)Günün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek diğer görevler.
Komisyon sekretaryası
Madde 3 —Sekreterya faaliyetleri,Komisyonca yapılacak ilk toplantıda oy çokluğu ile belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde yürütülür.
Gündem
Madde 4 —Gündem,Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 5
gün önce üyelere dağıtılır.Komisyon, gerekli hallerde, gündemde bulunmayan acil ve önemli konuları oy
çokluğu ile toplantı gündemine alabilir.Gündem dışı konuların gündeme alınmasını Komisyon başkanı ve üyeler
teklif edebilir.
Toplantıda gündemdeki maddeler sırası ile görüşülür.Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde
oylamaya geçilir.
Komisyon toplantılarına gündem konusu ile ilgili uzman davet edilip görüş alınabilir.
Komisyon başkanının görevleri
Madde 5 — Komisyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Komisyonu gerektiğinde toplantıya çağırmak,
b) Başkan yardımcısı ile birlikte komisyon gündemini oluşturmak,
c)Komisyon toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
Komisyonun toplanması
Madde 6 —Komisyon 2 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Komisyon başkanı
tarafından gerekli görülen hallerde toplantıya çağrılır.Toplantı tarihi, Komisyon başkanı tarafından
belirlenir.Komisyon toplantıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılır.
Komisyon, ayrıca üyelerden en az ikisinin Komisyon sekreteryasına yapacağı yazılı müracaat üzerine
Komisyon başkanı tarafından toplantıya çağrılır.Komisyon, başkanı dahil olmak üzere en az 6 kişi ile toplanır.
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Karar yeter sayısı
Madde 7 —Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının,
Komisyon başkanının olmadığı durumlarda ise başkan yardımcısının oyu 2 oy kabul edilir.
Her üye oyunu açık olarak kullanır.Aykırı görüşte olanlar gerekçesini yazılı olarak belirtmek zorundadırlar.
Kararların yazılması ve imzalanması
Madde 8 —Toplantı sonucunda raportör tarafından tutulan tutanaklar toplantıya katılan üyeler ve raportör
tarafından imzalanır.Daha sonra Komisyon kararları, karar defterine işlenerek üyelere imzalatılır. Alınan karara
aykırı görüşte olan üyeler 3 gün içinde karşı görüşlerini verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır.
Komisyon kararlarında aşağıdaki hususların yer alması gerekir.
a) Toplantı tarih ve sayısı,
b) Toplantı gündemi,
c)Toplantıya katılanların adları ve soyadları,
d)Karar metinleri,
e)Toplantıya katılan üyelerin imzaları,
f)Varsa karşı oy gerekçeleri.
Yürürlük
Madde 9 —Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 —Bu Esasları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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(5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal
Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Kararname No : 2005/8771

Tarihi : 18/4/2005

Madde 1 — 24/12/2002 tarihli ve 2002/5038 sayılı Kararnamenin eki "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa
Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar"ın 5 inci
maddesinin (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
"h) Petrol ürünleri: Benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel-oil
türlerini,"
"j) Bayi satış fiyatı: Petrol ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem
hacmine sahip olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nca belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım
şirketince, ihalesi yapılan petrol ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan
İstanbul ili Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım
şirketinin tamamının ihalesi yapılan petrol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin
fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,"
Madde 2 — Aynı Esasların 6 ncı maddesinin (c) bendi ile (f) bendinin ikinci alt bendi yürürlükten
kaldırılmış ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"j) Petrol ürünleri fiyat farkı hesaplamasında, ihale tarihinde ihale konusu petrol ürünü için gerçekleşen
sözleşme bedeli ile ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli bayi satış fiyatları; 507 sayılı
Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mallara ilişkin fiyat farkı hesaplanmasında ise ihale tarihinde ve
sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli olan ücret tarifeleri esas alınır."
Madde 3 — Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 7 — Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
F: Fiyat farkı tutarını (YTL),
A1: İhale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
B: Sözleşme fiyatını,
A2: Mal teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
M: Bayi satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarını,
ifade eder.
Fiyat farkı (F):
F = (MxB)x[(A2/A1)-l]
formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamalarda virgülden sonraki beş basamak dikkate alınacaktır.
Hesaplama sonucunun eksi (-) çıkması halinde yükleniciden fiyat farkı kesintisi yapılacaktır."
Madde 4 — Aynı Esasların 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 1 — Bu Esasların 5 inci maddesinin (j) bendi gereğince petrol ürünlerinde bir önceki yıl
gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketi 2005
yılı için 2004 yılında gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanır. Daha sonraki yıllar
için bu belirleme EPDK tarafından yapılarak internet sayfalarında yayımlanır. Her yıl bu belirleme yapılıp
EPDK'nın internet sayfasında yayımlanana kadar daha önce açıklanan piyasa büyüklükleri esas alınır."
Madde 5 — Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
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(4/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

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

Tarihi : 26/6/2006

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

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

Tarihi : 26/6/2006

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı
MADDE 1 – (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
2710.19.61.00.00, 2710.19.63.00.00, 2710.19.65.00.00 ve 2710.19.69.00.00 G.T.İ.P numaralı malların, ihraç
edilecek elektrik üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekim 2009 (Rev. 9)

1

DİĞER MEVZUAT

BÖLÜM- 7/e

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

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

Tarihi : 5/6/2006

Harmanlama amacıyla biodizel teslimi
MADDE 1 – (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunca biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen
tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve
2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra
indirilmiştir.
Biodizelin harmanlanması
MADDE 2 – (1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11,
2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaraları ile yer alan mallar için belirlenen
ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P
numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar
eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan biodizeli
ihtiva etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P
numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.
Yetki
MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar; yayımını izleyen 10 uncu günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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(21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından
Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 — Bu Usul ve Esaslar; petrol piyasasında yapılacak denetimlerle ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımını düzenlemek için çıkarılmıştır.
Dayanak
Madde 2 — Bu Usul ve Esaslar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Usul ve Esaslarda geçen;
Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Yönetmelik: 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil
türleri ile biodizeli,
İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilavesi sonucu,
hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine
sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması,
dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
Protokol: Petrol piyasasında yapılacak denetimlerin yürütülmesine ilişkin olarak Kurum ile kamu kurum ve
kuruluşları arasında imzalanan belgeyi,
Sözleşme: Petrol piyasasında yapılacak denetimlere ilişkin olarak, Kurum tarafından yapılan ihaleyi
kazanan özel denetim kuruluşu ile Kurum arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesini,
Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme
ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
Yetkili Kuruluş: Kurumun, hizmet alımı yoluyla petrol piyasasında denetim yapmakla yetkilendirdiği kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar
Yetkilendirme
Madde 4 — Petrol piyasasında denetim yapmakla yetkilendirilecek kamu kurum ve kuruluşları Protokol,
özel denetim kuruluşları ise Kurum tarafından yapılacak ihale ile belirlenir. İhale ulusal veya bölgesel bazda
yapılabilir. Kurum aynı anda birden fazla kamu kurum ve kuruluşuyla Protokol yapabileceği gibi, kamu kurum
ve kuruluşlarının yanı sıra özel denetim kuruluşlarından da hizmet alabilir.
Yetkili Kuruluşların yetki ve yükümlülükleri, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum ile Yetkili
Kuruluşlar arasında yapılacak Protokol veya Sözleşme ile belirlenir. Protokol ve Sözleşme, Kurul onayı ile
yürürlüğe girer.
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Denetimlerin yürütülmesi
Madde 5 — Yetkili Kuruluş, denetimleri Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütür. Denetimler,
Kurum tarafından yapılacak programlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yetkili Kuruluşlar, denetim programına
ilişkin görüş ve önerilerini her zaman Kuruma iletebilir.
Kuruma yapılan ihbar ve şikayetler, yerinde tespit ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Yetkili
Kuruluşlara intikal ettirilebilir.
Yetkili Kuruluş kamu kurum ve kuruluşu olduğu taktirde, kendisine yapılan ihbar ve şikayetler ile suçüstü
hallerinde gerekli işlemleri yapar ve konu ile ilgili olarak ivedilikle Kurumu bilgilendirir.
Kurumca yürütülen denetim, ön araştırma ve soruşturmalar nedeniyle ihtiyaç duyulan her türlü inceleme,
tespit, numune alma, mühürleme ve mührün sökülmesi gibi işlemler talep edilmesi halinde Yetkili Kuruluşlarca
yapılır.
Denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve eğitimi; kamu kurum ve kuruluşları için protokol, özel
denetim kuruluşları için ise sözleşme ile belirlenir.
Yetkili Kuruluş personelinin yetki ve yükümlülükleri ile denetimlerde uyulacak ilkeler
Madde 6 — Yetkili Kuruluş personeli, denetim ilke ve kuralları ile denetime ilişkin ilgili mevzuata uygun
hareket etmekle yükümlüdür.
Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 10 uncu maddesinde
belirtilen ilkeler, Yetkili Kuruluş personeli için de geçerlidir.
Denetimlerde kullanılacak araç ve gereçlerin temini
Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşları tarafından protokol kapsamında yürütülen denetimler esnasında
ihtiyaç duyulan ve denetimin gereği olan araç, gereç ve teçhizat ile bunların bakım, onarım ve kalibrasyonu gibi
ihtiyaçlar, mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından karşılanır. Bunlardan demirbaş niteliğinde olanlar
zimmet karşılığı teslim edilir. Kişisel kusur sonucu meydana gelen kayıp ve arızalar ilgililerce karşılanır.
Özel denetim kuruluşları tarafından yürütülen denetimler esnasında ihtiyaç duyulan araç, gereç ve teçhizat
ile bunların bakım, onarım ve kalibrasyonu gibi ihtiyaçlarına ilişkin hususlar sözleşmede yer alır.
Mali hükümler
Madde 8 — Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinde ortaya çıkan ve
denetimin gereği olan giderler, bu kurum ve kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır. Bu konuda Kurum
bütçesinden söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek
aktarılabilir.
Özel denetim kuruluşlarınca yürütülecek denetimlere ilişkin giderler ve bunların karşılanmasına ilişkin
hükümler sözleşmede yer alır.
Yetkili Kuruluş personelinin kendisini tanıtma zorunluluğu
Madde 9 — Yetkili Kuruluş personeli, göreve başlamadan önce kimlik belgesi ve görevlendirme yazısıyla
kendisini denetlenen gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisine tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme
yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi yer alır.
Yazışma usulü
Madde 10 — Denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, denetimin gerektirdiği
durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile doğrudan yazışma yapabilir. Özel denetim kuruluşları ise gerekli
yazışmaları Kurum aracılığıyla yapar.
Düzenlenecek belge ve formlar
Madde 11 — Denetimler sırasında, Yönetmelik ekinde yer alan belge ve standart formların kullanılması
esastır. Ancak yapılan denetimin gerektirdiği durumlarda bunlara ilaveten başka belge ve tutanaklar da
düzenlenebilir.
Yetkili Kuruluşlarca yürütülen denetimlere Kurum personelinin iştiraki
Madde 12 — Gerekli görülen hallerde Kurum personeli, Yetkili Kuruluşlarca yürütülen denetimlerin her
aşamasına iştirak edebilir. Bu durumda söz konusu denetim, Kurum personelinin koordinasyonunda yürütülür.
Denetimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Madde 13 — Yetkili Kuruluş tarafından yürütülen denetimlerin değerlendirilmesi ve denetimlerin verimli
ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Denetim İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu
oluşturulur. Söz konusu komisyon periyodik olarak yılda en az dört kere değerlendirme toplantısı yapar.
Komisyonun teşekkülü ve çalışma esasları ilgili protokol veya sözleşme ile belirlenir.
Denetim sonuçlarının Kuruma gönderilmesi
Madde 14 — Yetkili Kuruluş tarafından yapılan denetimlere ilişkin olarak düzenlenen rapor, tutanak veya
belgeler, bir yazı ekinde bunların düzenlenme tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Kuruma gönderilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 15 — Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.
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(16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 37)
MADDE 1 – Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve
akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden
yapılacağı belirtilmiştir.
(Değişik:R.G.:31/10/2007-26686) Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş
işlemleri rafineriler ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri
Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü’ne bağlı Hopa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı
Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İsdemir
Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı
Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri
İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü’ne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı
Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
bağlı Bartın Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük
Müdürlüğü’nden yaptırılabilir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen
50 kg’a (50 kg dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.
MADDE 3 – Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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(20/5/2007 tarihli ve 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliği
(Tebliğ No: ÖSG-2007/09)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı,
18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 12820 "Akaryakıt
İstasyonları-Emniyet Gerekleri" Standardı, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra mecburi
olarak uygulanacaktır.
MADDE 3 – (1) Bu standart kapsamında akaryakıt istasyonu inşa edenlerin Türk Standartları
Enstitüsünden "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi" almaları mecburidir.
MADDE 4 – (1) Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının
TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Standardın mecburi uygulamaya konulduğu tarihte 29/9/2003 tarihli ve
25244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90)” yürürlükten
kalkar.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
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(15/10/2007 tarihli ve 26671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Başbakanlıktan:

Başbakanlık Genelgesi (2007/25)
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik
olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı
biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak üzere
hazırlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunun 18 inci maddesinde petrol piyasasında serbest dolaşımda olan akaryakıtın, piyasaya
yasal yollardan girip girmediğinin tespit edilebilmesi, kaçak ve standart dışı ürün satışının önlenmesi amacıyla,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alarak piyasada faaliyet gösteren rafinerici ve dağıtıcı
şirketlerin yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, EPDK’nın belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyeceği ve
EPDK’nın ulusal marker kontrolünü de içeren idari ve teknolojik yöntemler ile bir denetim sistemi kuracağı
düzenlenmiştir.
Ülkemizde ulusal marker uygulaması, 1/1/2007 tarihi itibarıyla rafineri çıkışı, gümrük girişi ve biodizel
üretim tesislerinde benzin, motorin ve biodizel türlerinin işaretlenmesi suretiyle başlamıştır. Uygulamanın
başlangıç tarihinden itibaren yapılan denetimler sonucu ülkemizde akaryakıt satışları ve vergi gelirlerinin
artmasının yanı sıra serbest dolaşımda bulunan akaryakıtın kalitesinin de uygulamaya paralel olarak artış
gösterdiği gözlemlenmektedir. Uygulamanın sağlıklı ve düzenli bir şekilde işleyebilmesi için kamu kurum ve
kuruluşlarınca yeterli şart ve miktarda ulusal marker içermeyen akaryakıtın satın alınmaması önem arz
etmektedir.
EPDK tarafından yürütülen ulusal marker uygulamasının başarıyla sürdürülebilmesi, akaryakıt kaçakçılığı
ve standart dışı akaryakıt satışının önüne geçilebilmesi, bu suretle haksız rekabet ve kazanç imkanlarının ortadan
kaldırılması ve vergi kayıplarının önlenmesi için akaryakıt satın alan kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıdaki
tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1 - Düzenlenecek ihale şartnamelerine, satın alınacak akaryakıtın ulusal marker kontrolünün yapılması
zorunluluğu eklenecektir.
2 - Akaryakıt istasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu
olarak alıcı idarenin tank veya deposuna teslimi esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması sağlanacaktır.
3 - Firmalara ödeme yapılmadan önce saymanlıklarca ulusal marker kontrolünün yapıldığına dair belge
aranılacaktır.
Ulusal marker kontrolleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında petrol piyasası denetimlerinde kullanılmak üzere
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına teslim edilen Ulusal Marker Kontrol Cihazları (Marker XP) kullanılacaktır. Sözkonusu kontroller
için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığının merkez veya taşra teşkilatlarına başvurulacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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(6/6/2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
İçişleri Bakanlığından:

Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere Ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca
yakalanacak kaçak petrol ile ilgili olarak muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanan kaçak petrole
ilişkin ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
a) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Muhbir: Petrol kaçakçılığını, faillerini, kaçak petrolün bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili
birimlere haber veren, böylelikle yapılan incelemeye ilişkin ilk fiilin etrafıyla ortaya çıkmasına hizmet ve yardım
eden ve verdiği bilgiler resmi makamlarca kayıt altına alınan kişiyi,
ç) El koyan: Kanunda belirtilen kaçak petrolün yakalanmasında bizzat ve fiilen görev alan kamu
görevlilerini,
d) 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) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,"
e) Teknik düzenlemelere uygun olan petrol: Kurumca belirlenen akredite laboratuarlar tarafından verilen
raporlar doğrultusunda piyasaya arz edilecek durumda olduğu belirtilen petrol ürünlerini,
f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol: Kurumca belirlenen akredite laboratuarlar tarafından
verilen raporlar doğrultusunda piyasaya arz edilemeyecek durumda olduğu belirtilen petrol ürünlerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İkramiyeye İlişkin Genel Hükümler
İkramiye ödemelerini yapacak birim ve hesap usulleri
MADDE 5 – (1) Yakalanan kaçak petrolün teslim edildiği il özel idaresi, muhbir ve el koyanlara verilmesi
gereken ikramiyeyi ödemekle yükümlü birimdir.
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(2) İl özel idareleri yapacakları tasfiye ve ikramiye ödemelerine ilişkin harcamaları yapmak üzere bir
emanet hesabı açarlar. Kaçak petrolün satışından elde edilen gelirler, vergiler kesildikten sonra bu hesaba
yatırılır.
(3) Yapılacak ikramiye ödemeleri, ilgili il özel idaresi tarafından öncelikle emanet hesaptan karşılanır,
emanet hesaptaki paranın ikramiye ödemelerine yetmemesi halinde aradaki fark derhal Maliye Bakanlığınca
ilgili il özel idaresine aktarılır.
(4) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay
içerisinde kaçak petrolün satışının yüzde yirmibeşi ilgili il özel idaresi bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Maliye
Bakanlığınca genel bütçeden ödenir.
İkramiye ödeme oranları ve zamanı
MADDE 6 – (1) Kaçak petrolün yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine
aşağıdaki oran ve zamanlarda ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler
dahil elde edilen toplam gelirin, yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında kaçak petrolün
yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin
mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün
satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onbeşi tutarında ihbar edene, yüzde onbeşi tutarında
kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; kaçak petrolün satışından sonra vergiler
dahil elde edilen toplam gelirin yüzde onu tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan
kamu görevlilerine ikramiye ödenir. Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesini takip eden bir ay içerisinde kaçak petrolün satışından vergiler dahil elde edilen toplam gelirin
yüzde onbeşi tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave
ikramiye ödenir.
c) Yakalanan kaçak petrolün sahipli olmaması halinde; bu madde kapsamında ihbar edenlere ve yakalayan
kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.
ç) İl özel idaresi, Kanunun Ek 3 ve Ek 4 üncü maddeleri doğrultusunda kaçak petrolün satışından sonraki bir
ay içinde ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine yüzde onluk ilk ödemelerini yapar. Yakalanan kaçak
petrole ilişkin dava sonucunda kesin hükme varılmasından sonra ise, kesinleşen mahkeme kararı ile birlikte
yapılacak başvurudan sonra kararın kesinleşmesini takip eden bir ay içinde yüzde onbeşlik ikinci ödemelerini
yapar.
d) Muhbir veya yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olduğu durumlarda, yukarıdaki şekilde
hesaplanan ikramiye tutarı, ilgililere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.
Muafiyet
MADDE 7 – (1) Bu Kanuna göre ödenecek ikramiyeler damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi
değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkramiye Taleplerinin Yapılması
Kaçak petrole ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 8 – (1) Kaçak petrol ile ilgili olarak ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, aşağıda belirtilen
belgelerden oluşan dosya ile birlikte ilgili il özel idaresine yapılır:
a) El konulan ve il özel idaresine teslim edilen kaçak petrolün sahipli olup olmadığını, miktarını, cinsini ve
özelliklerini gösterir olay tutanağı onaylı örneği,
b) Ek -1’de yer alan İkramiye Talep Formu,
c) Olay muhbirli ise muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten resmi yazı,
ç) Yargılama süreci sonucunda kesinleşen mahkeme kararı ile birlikte, ilgili kurum tarafından ikinci dilim
ikramiyenin ödenmesi ile ilgili talep yazısı.
Ortak operasyonlar
MADDE 9 – (1) Ortak operasyonlarda ikramiye talebi, operasyon sonucunda evrakı Cumhuriyet
Savcılığına sevk eden birim tarafından hazırlanarak, il özel idaresine yapılır.
Muhbir ikramiyeleri
MADDE 10 – (1) Muhbir ikramiyeleri, yakalamayı gerçekleştiren kurumun yetkilendireceği mutemetler
aracılığı ile hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılır.
Cezai müeyyideler
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MADDE 11 – (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin
ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler
hakkında kanuni işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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EK-1

KAÇAK PETROL İKRAMİYE TALEP FORMU
Olay Tarihi
:
Olay Özeti
:
Muhbir Olup Olmadığı
:
Sahipli Olup Olmadığı
:
Suç Duyurusunda Bulunulan Cumhuriyet Savcılığı:

Kurum
Adı

İkramiye Talep Edenin
Adı/Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Sicil No

Banka Hesap
İmzası
No

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DÜZENLEYEN
ONAY

Not: İkramiye Talep Formuna sadece bizzat ve fiilen yakalamaya katılan ve tutanakta imzası bulunan kamu
görevlilerinin adı yazılır.
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(30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) ve İçişleri Bakanlığından:

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak
Eşya Yakalanması Halinde Muhbir Ve El Koyanlara
İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kapsamında, kaçak veya kaçak şüphesi ile eşya yakalanması halinde muhbir ve el koyanlara ikramiye
ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi
gereğince; gümrük kaçağı eşya, uyuşturucu madde ve silah—mühimmat yakalamaları ile müşterek
operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Birim: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele ile görevli birimlerini,
c) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta
giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,
ç) El koyan: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında kaçakçılığı
önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olan ve kaçak eşyanın yakalanması eylemini sevk ve idare eden Mülki
İdare Amirleri ile kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personeli,
d) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,
e) Kaçak eşya: Kanunda müsaderesi ve elkonulması öngörülen her türlü madde, ürün ve değeri,
f) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,
g) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,
ğ) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak
olmasından şüphe edilen eşyanın müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye
getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek,
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan
maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri veya suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili
makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,
h) Mahkumiyete veya müsadereye ilişkin mahkeme kararı: Mahkumiyet kararları ile ön ödeme nedeniyle
kamu davasının açılmaması durumunda eşya hakkında verilen müsadere kararını,
ı) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığını,
i) Muhbir: 5607 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; kaçakçılığı, faillerini, kaçak
eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, böylelikle yapılan incelemeye
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ilişkin ilk fiilin etrafıyla ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden ve verdiği bilgiler resmi makamlarca kayıt
altına alınan kişiyi,
j) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
k) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi : 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin
onuncu ve onbirinci fıkralarında tanımlanan kabahatlerin konusunu oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya
bırakılmasını,
l) Müsadere: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi ile Kanunun 13 üncü
maddesindeki müsadereyi,
m) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İkramiye Taleplerinin Yapılması
Kaçak eşyaya ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 5 – (1) Gümrük kaçağı eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri
Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birimlerine, Gümrük Müsteşarlığı
birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birimine yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların
tamamlanmasını sağlar.
Kaçak silah ve mühimmata ilişkin taleplerin yapılması
MADDE 6 – (1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler,
11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak,
İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birimlerine, Gümrük
Müsteşarlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birimine yapılır.
(2)Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların
tamamlanmasını sağlar.
Uyuşturucu maddelere ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 7 – (1) Uyuşturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı
birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birimlerine, Gümrük Müsteşarlığı birimlerince
el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birimine yapılır.
(2)Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların
tamamlanmasını sağlar.
Müşterek operasyonlar
MADDE 8 – (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli birim tarafından, 5 inci,
6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.
İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlar
MADDE 9 – (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi, operasyonu koordine
eden birim tarafından, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere
yapılır.
Kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen
yerdeki birim tarafından yapılır.
(2)Kontrollü teslimat yakalamalarında, el koyanlara sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak
eşya değeri dikkate alınarak ikramiye ödenir. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurtdışında el konulan
kaçak eşya değeri de ikramiye hesaplanmasına dahil edilir.
(3)Yurtdışında el konulan kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için, ilgili devletin yetkili
makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır. Bu eşya için ikramiye talep dosyalarının
düzenlenmesinde de 11 inci maddede sayılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca
düzenlenmiş olması yeterli sayılır.
(4)Yapılan ihbar üzerine yurtdışında ele geçirilen kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için
de muhbirlere üçüncü fıkradaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.
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(5)Kaçak eşya, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya parçaların birden fazla yerde ele
geçirildiği kontrollü teslimat veya yurtdışı yakalamalarında; ikramiye talep dosyası ilgili merkez birimince
doğrudan hazırlanabileceği gibi merkez birimince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.
İkramiye taleplerinde yer alması gereken belgeler
MADDE 11 – (1) İkramiye talep edilmesi durumunda;
a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Olay tutanağının aslı veya operasyonu yapan birim amirliği tarafından onaylı örneği,
2) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı,
3) Kaçak eşya ile ilgili mahkumiyete veya eşyanın müsaderesine veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine
ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,
4) Kaçak Eşya İkramiye Cetveli (Ek-1),
5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve
muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli
tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Olay tutanağının aslı veya operasyonu yapan birim amirliği tarafından onaylı örneği,
2) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş olan değer tespit
listelerine göre hazırlanmış kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı aslı,
3) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin
Cumhuriyet Savcılığınca tanzimli iddianamenin onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için mahkumiyete veya
eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşen mahkeme kararının onaylı örneği,
4) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
5) Kaçak Eşya İkramiye Cetveli (Ek-1),
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve
muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli
tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Olay tutanağının aslı veya operasyonu yapan birim amirliği tarafından onaylı örneği,
2) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı ödemeleri için
iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan Ekspertiz Raporu,
3) Sahipli yakalamalarda, ilk yarı ikramiyesi için, kamu davası açıldığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca
düzenlenen iddianamenin onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için mahkumiyete veya müsadere kararına ilişkin
kesinleşen mahkeme kararının onaylı örneği,
4) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
5) Kaçak Eşya İkramiye Cetveli (Ek-1),
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve
muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli
tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
ile ilgili birimlere başvurulur.
(2)Kaçak Eşya İkramiye Cetveli (Ek-1) müşterek operasyonlarda, operasyona katılan her birim için ayrı
düzenlenir. Tek bir birim tarafından gerçekleştirilen el koymalarda, o birim el koyanları adına tek bir cetvel
düzenlenir.
Muhbir ikramiyesinin ödenmesi
MADDE 12 – (1) Muhbir ikramiyeleri, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilendireceği mutemetler
aracılığı ile hak sahiplerine ödenir.
Ortak hükümler
MADDE 13 – (1) Kaçak eşya, silah, mühimmat veya uyuşturucu madde sahibinin belirlenememesi ya da
söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, eşya sahipsiz
yakalanmış sayılır.
(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyanlara verilir.
(3) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir.
(4) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.
(5) El koyma ikramiyesini, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar hak
kazanır. Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir.
Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.
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(6) El koyanlara ödenecek ikramiye eşit miktarda paylaştırılarak ödenir. Olay başına ve yıllık ödenecek
ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyan durumundaki diğer kişilere
paylaştırılamaz.
(7) Muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak
ödenir.
(8) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir
ikramiyesinden yararlanacaklar, kaçak eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.
(9) Elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30000) gösterge rakamının, kamu davasının
açılması, mahkûmiyet, müsadere ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının kesinleştiği tarihteki memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın
hesaplanmasında, el koyanın aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat ve
uyuşturucu madde ikramiyelerinin tamamı esas alınır.
(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre müsadirlere ödenen ikramiye olay tutanağının tanzim edildiği yıl
ikramiyesinden sayılır.
(11) Ödenecek ikramiyeler, Kanunun 23 üncü maddesi gereğince damga vergisi hariç vergi, resim ve harca
tâbi tutulmaz.
Cezai müeyyideler
MADDE 14 – (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin
ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler
hakkında yasal işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkramiyelere İlişkin Hükümler
İkramiye tutarlarının belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır.
a) İkinci ve üçüncü fıkralar dışında kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış
kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.
b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği Maliye
Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sanayi ve/veya Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından
belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.
c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük idaresince belirlenerek,
kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.
ç) Mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c)
bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararındaki
değere esas olan giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alınır.
(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tutanağı
tanzim tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır.
Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak
Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen üç kişilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi
ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu
veya Bakanlık laboratuarı tarafından tanzim edilecek kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı baz alınarak
belirlenir. Nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili değer tespiti ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından
belirlenir.
(3) Uyuşturucu madde yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tutanağı tanzim tarihine göre, her türlü uyuşturucu
maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.
c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim
kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin ekspertiz raporu
üzerinden hesaplanır.
İkramiye ödeme zamanları, oranları ve ödemeyi yapacak birim
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MADDE 16 – (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre
belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi beşi, mahkumiyete, etkin
pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın müsaderesine ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili
tertibinden ödenir.
(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen değerinin
yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere
kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere
kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(3) Uyuşturucu madde sahipli yakalanmış ise 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen değerinin
yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya hakkında verilen
müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4926 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 31/3/2007 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve İçişleri
Bakanı birlikte yürütür.
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(28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Serbest Dolaşıma Giriş)
(Seri No: 9)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı
olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi
tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan
sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 31 ve 40 ıncı maddeleri ile Gümrük
Yönetmeliğinin 45 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Eşyanın gümrüğe sunulması
MADDE 4 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış
halinde olan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın serbest
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verilir.
Miktar tespiti, beyan ve vergilendirme
MADDE 5 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış
halinde Türkiye gümrük bölgesine bir ay içinde getirilen eşyanın miktarı, takip eden ay içinde alıcı ve satıcının
veya temsilcilerinin birlikte düzenleyecekleri tutanağa veya yükümlü kurum ya da kuruluş tarafından ilgili
gümrük idaresine yapılacak yazılı bildirimine istinaden tespit edilir. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde
uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenir. Bir önceki ay içinde gelen eşyaya ilişkin serbest
dolaşıma giriş beyannamesi, miktar tespitinin yapıldığı veya tutanağa bağlandığı günü izleyen yedi gün içinde
tescil edilir. Söz konusu tutanak ya da yazılı bildirim gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Beyana esas miktarın ay içinde kısım kısım ya da tek seferde gelmesi ve her gelen miktarın tutanakla
tespit edilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ay sonu beklenmeksizin miktar tespitinin yapıldığı
günü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar tescil edilir.
(3) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından
"BS-4" kodu seçilir.
(4) Yükümlülerin, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında kıymet unsurlarını kapsayan
sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekir. Eşyanın kıymetinin, ay içinde teslim
edilen miktar ve alım-satım sözleşmesinde yer alan birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunludur. Bir ay
içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura, tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde temin edilerek beyannameye
eklenir. Beyan edilen kıymet ile orijinal fatura arasındaki kıymet farklılığına ilişkin gümrük beyannamesinde
düzeltme resen yapılır. Miktar, kıymet ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle ithalat vergileri tahakkuk ve
tahsil edilerek gümrük işlemleri sonuçlandırılır. Faturanın sonradan ibrazı nedeniyle gümrük beyannamesinde
yapılacak düzeltmeler için usulsüzlük cezası uygulanmaz.
(5) Tebliğ kapsamı eşyaya ilişkin faturanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren
30 gün içinde ibraz edilememesi durumunda, bu sürenin bitiminden önce gerekçeli başvuru halinde, ilgili
gümrük müdürlüğünce 15 günlük ek süre verilir.
(6) Belirtilen süreler içinde gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle serbest dolaşıma giriş işlemlerinin
tamamlanmaması durumunda, verilen sürenin bitimini müteakip geçen süre için, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil
edilir ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uygulanır.
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Yetkili gümrük idaresi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın ithalatına ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Ankara
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 7 – (l) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ile sair mevzuatın ilgili hükümleri
uygulanır.
Yetki
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai
durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9 – (1) 22/6/2007 tarih ve 26560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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(31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Tebliğ No: (2009/18)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan akaryakıt ürünlerinin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği
yönünden ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun belgelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
– MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ekli listede yer alan
maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (a), (d) ve (j) bendleri ile 31/12/2003 tarihli ve 25333
Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru
Formu’nu (Ek-2) tanzim ederek, Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.
Temsilcilik üründen alacağı numuneyi en yakın TSE laboratuvarı veya akredite bir laboratuvara gönderir.
(2) Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak teknik düzenleme belirtilir.
MADDE 5 – (1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekli listede (Ek-1) yer alan ürünler için ilgili
teknik düzenlemede öngörülen tüm testler yapılarak Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Analiz Raporu” düzenlenir ve bir örneği ithalatçıya verilir. Test
sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olması halinde, Uygunluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.
(2) Test sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye uygun olmaması halinde, olumsuz çıkan test sonucunu
içeren Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilir. İthalatçının test
sonucuna itiraz etmesi halinde, testler şahit numune üzerinden bir hafta içinde tekrarlanır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında düzenlenen uygunluk yazısı ve uygunsuzluk yazısı
Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine
bildirilir.
(4) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite
kuruluşlardan alınan analiz raporunun Türk Standardları Enstitüsü’ne ibraz edilmesi halinde, bu analiz raporunun
ilgili teknik düzenlemede öngörülen hususları karşılaması durumunda Enstitü tarafından ayrıca analiz
yapılmadan ve analiz raporu düzenlenmeksizin uygunluk yazısı, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.
(5) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit
edilenlerin kontrolü bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen esaslar çerçevesinde yapılır.
Muafiyet ve istisnalar
MADDE 6 – (1) Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarda kullanılmak üzere
ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünlerin ithal edilmesi durumunda, organizatör kurum veya kuruluşların yazılı
talepleri ile birlikte ekli taahhütnameyi (Ek-3) Dış Ticaret Müsteşarlığına verir. Müsteşarlıkça talebin uygun
görülmesi halinde, keyfiyet ilgili firmaya ve Gümrük Müsteşarlığı’na yazılı olarak bildirilir.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ numunelere uygulanmaz. Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil
eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün
olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Gümrük idarelerince ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin gümrük beyannamesi tescili
sırasında, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen uygunluk yazısı aranır.
(2) Gümrük idareleri Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluk yazısı
kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin vermez ve uygunsuzluk yazısını ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine
iliştirir.
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(3) Bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen muafiyet yazısının gümrük idaresine iletilmesi halinde,
uygunluk belgesi aranmaz ve eşyanın ithaline gümrük idaresince izin verilir.
(4) Gümrük idarelerince, 7 nci maddede tanımlanan numunelerin ithalatına doğrudan izin verilir.
Aylık değerlendirme cetveli
MADDE 9 – (1) Türk Standardları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek-4) düzenleyerek
her ayın ilk 10 günü içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 12 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/18 sayılı
Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği, bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla
taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali,
bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2008/18 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Ek-1
g.t.i.p.

madde adı

2710.11.15.00.11

Yakıt Nafta

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2710.19.41.00.11

Motorin

2710.19.45.00.11

Motorin

2710.19.45.00.12
2710.19.49.00.11
2710.19.49.00.13

Kırsal Motorin
Motorin
Deniz motorini (DMX)

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)
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ilgili teknik düzenleme
Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
9)
Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
4) ile Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 5) ve
(Akaryakıt Seri No: 10)

Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
8)
Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 1)
ve Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 6),
(Akaryakıt Seri No:11)
Denizcilik Yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini, Karıştırılması,
Harmanlanması ile Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 1)
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2710.19.61.00.11

Fuel Oil 3

2710.19.63.00.11

Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)

2710.19.65.00.11

Fuel Oil 5

2710.19.69.00.11

Fuel Oil 6

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel
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Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 7)

Otobiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Azına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 2)
Yakıtbiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Azına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 3)
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Ek-2

Başvuru Formu

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

…/…/ 2008

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

Ekleri:
−
−
−

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

İTHALATÇININ:
-

Unvanı ve Adresi
Telefon, Telefaks numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:
-

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

İTHALATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK İDARESİ:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEKNİK DÜZENLEME:
(Değerlendirmeye esas alınan teknik düzenlemenin ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi
gerekmektedir.)
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Ek-3
Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

İthal

etmek

istediğimiz

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

G.T.İ.P.’li

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

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

isimli

ürünü

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

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

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

İthali yapılmak üzere firmanızca/.....firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan
ürünün/ürünlerin, “4703 sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri saklı
kalmak kaydıyla örnekleme usulü ile yapılan uygunluk değerlendirmesine istinaden 2009/18 sayılı DTS Tebliği
çerçevesinde ithalatı uygundur.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

… TSE Müdürlüğü

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Fatura No

Miktar

Belge No

G.T.İ.P.

Ürün Adı

Fatura Tarihi

Dağıtım:
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma

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

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

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

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

OLUMSUZLUK NEDENİ:
… TSE Müdürlüğü

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Fatura No

Miktar

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

Belge No

G.T.İ.P.

Ürün Adı

Fatura Tarihi

Ayrıntılı bilgi için irtibat : İsim (Unvan)

Adres:
Telefon: (...) ... .. .. Faks: (...) ... .. ..
e-posta: ............... Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
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(31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 67)
MADDE 1 – (1) Aşağıda G.T.İ.P ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden
yapılır.
G.T.İ.P.
2707

2710.11.11.00.00
2710.11.21.00.00
2710.11.25.00.00
2710.11.41.00.00
2710.11.51.00.00
2710.11.59.00.00
2710.11.90.00.11
2710.11.90.00.19
2710.19.11.00.00
2710.19.15.00.00
2710.19.29.00.00
2710.19.31.00.00
2710.19.35.00.00
2710.19.41.00.29
2710.19.45.00.29
2710.19.49.00.18
2710.19.51.00.00
2710.19.55.00.00
2710.19.71.00.00
2710.19.75.00.00
2710.19.81.00.00
2710.19.83.00.00
2710.19.85.00.00
2710.19.87.00.00
2710.19.91.00.00
2710.19.93.00.00
2710.19.99.00.21
2710.19.99.00.22
2710.19.99.00.23
2710.19.99.00.24
2710.19.99.00.25
2710.19.99.00.98
2713.90
2901.10.00.90.11
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Eşyanın Tanımı
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer
ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan
müstahzarlar
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
White spirit
Diğerleri
Oktanı (RON) 95'den az olanlar
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Diğer solventler (çözücüler)
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
Beyaz yağlar, sıvı parafin
Dişli yağları ve redüktör yağları
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
Spindleoil
Lightneutral
Heavyneutral
Brightstock
Diğer madeni yağlar
Diğerleri
Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
Hekzan
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2901.10.00.90.12
Heptan
2901.10.00.90.13
Pentan
2902.11.00.00.00
Siklohekzan
2902.20.00.00.00
Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00
Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00
o-Ksilen
2902.42.00.00.00
m-Ksilen
2902.44.00.00.00
Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri veya sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip
antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilen tebliğ kapsamı eşyanın, serbest dolaşıma giriş
beyannameleri sanayiciler adına düzenlenmek koşuluyla, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri,
Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü,
İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü,
Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25
litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük
idarelerinden yapılabilir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 15/3/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri
Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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