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KURUL KARARI 

 

Karar No: 7742                                                                                Karar Tarihi: 14/03/2018 

 

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2018 tarihli toplantısında; ekteki 

“Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede 

yayımlanmasına, 
 

         karar verilmiştir.  

 

 

EK 

 

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA KARAR  

Amaç  

Madde 1- (1) Bu Kararın amacı, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izinlerine ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesidir.   

 

Hukuki dayanak 

Madde 2-  (1) Bu Karar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri 

dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3-  (1) Bu Kararda geçen; 

a) Faaliyet dönemi: 01 Nisan – 31 Mart arasındaki 12 aylık dönemi,  

b) İzin: Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi yapılabilmesi için 

verilen onayı, 

c) İzleme dönemi: Faaliyet döneminin başlangıcından bir önceki takvim yılını 

ifade eder. 
 

(2) Bu kararda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, aksi 

belirtilmedikçe 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesindeki anlam ve kapsama sahiptir. 

 

Başvuru ve izin verilmesi 

Madde 4- (1) İzin başvuruları, başvuruya konu faaliyet dönemi için belirlenmiş izin bedelinin 

yatırıldığına ilişkin dekontun Kuruma sunulması ile yapılır. Faaliyet dönemine ilişkin izin 

başvuruları, faaliyet döneminin başlangıç yılının 1 Mart tarihi itibariyle yapılır.  
 

(2) İzin için yapılan başvuru Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından, karar alınmak 

üzere Kurula sunulur. Kurul kararı ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni verilen lisans 

sahipleri, iznin Kurum internet sitesinde yayımlanmasını takiben dağıtıcılar arası akaryakıt 

ticareti faaliyetine başlar. İzinler bir faaliyet dönemi için verilir ve dönem sonunda 

kendiliğinden sona erer. 



 

 

(3) İzin başvurularına ilişkin işlemler, başvuruyu takip eden otuz gün içinde sonuçlandırılır. 
 

(4) İzin başvurusu Kurul tarafından ret edilen dağıtıcılara, ret gerekçeleri bildirilir ve ödenmiş 

olan izin bedeli, yazılı talep sonrasında iade edilir. 
 

(5) Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, izleme dönemi içinde asgari 60.000 ton beyaz ürün 

(benzin ve motorin) satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Satış 

miktarının hesaplanmasında, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve 

akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz. 

 

Sınırlamalar 

Madde 5-  (1) İzin sahibi olmayan dağıtıcı lisansı sahipleri, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti 

kapsamında satış işlemi gerçekleştiremez. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında 

akaryakıt temini sadece izin sahibi dağıtıcı lisansı sahiplerinden yapılır. 
 

(2) Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, satış yapan ve temin eden lisans sahiplerinin her 

ikisinin alt başlığında da yer alan akaryakıtlarla sınırlıdır. Gazyağı dağıtıcılar arası akaryakıt 

ticaretine konu edilemez. 
 

İzin bedelinin belirlenmesi 

Madde 6-  (1) Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli, her bir faaliyet dönemi için 31 

Aralık’tan önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 
 

Yürürlükten Kaldırılan Kurul Kararı 

Madde 7- (1) 17/12/2015 tarihli ve 5921-3 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Mevcut dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izinleri 

Geçici Madde 1- (1) Bu Kararın yürürlük tarihinden önce, 17/12/2015 tarihli ve 5921-3 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında 2018 yılı için dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni olanlardan 2017 

yılında bu Kararın 4 üncü maddesi kapsamında asgari 60.000 ton beyaz ürün satış 

yükümlüğünü; 
 

a) Karşılayan lisans sahiplerine, 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 faaliyet dönemi için izin 

verilmiş sayılır. 

b) Karşılayamayan lisans sahiplerinin izni, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona ermiş 

sayılır. Bu durumda bulanan lisans sahiplerinin yazılı talebi halinde 2018 yılı için 

ödemiş oldukları izin bedeli tutarının tamamı iade edilir. 

 

1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 dönemi için izin bedeli 

Geçici Madde 2- (1) 21/12/2017 tarihli ve 7561 sayılı Kurul Kararı ile 2018 yılı için 

belirlenmiş dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli tutarı 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 

faaliyet dönemi için de aynen uygulanır. 
 

Yürürlük 

Madde 8- (1) Bu Karar 1/4/2018 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 

Madde 9- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 


