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K U R U L  K A R A R I 

Karar No: 3274-3                                                                                                                               Karar Tarihi: 14/6/2011 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/6/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya 

Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar”a dair aşağıdaki Karar alınmıştır. 

PETROL PİYASASINDA İHRAKİYENİN İHRACAT VEYA TRANSİT REJİMİ KAPSAMINDA DENİZ VE 

HAVA TAŞITLARINA İKMALİNDE TAHSİLAT ARACILIK HİZMETİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

MADDE 1- (1) İhrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz 

ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla üçüncü kişiler 

tarafından tahsilat aracılık hizmeti verilebilir.  

MADDE 2- (1) Aracılık hizmetleri sadece;  

a) Serbest dolaşıma girmiş ihrakiye için ihracat rejimi ve serbest dolaşıma girmemiş ihrakiye için transit rejimi 

kapsamında yapılan, 

b) Deniz ve hava vasıtasına fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansı sahibi tarafından yapılan, 

c) Sadece ikmalin yapıldığı deniz ve hava vasıtalarının ihtiyacı için kullanılacak ihrakiye teslimleri için yapılabilir. 

(2) Teslimlerde ilgililer; 

a) İkmalin yetkili Gümrük idarelerinin görev bölgeleri içerisinde yapılması, 

b) İhrakiyenin ihrakiye teslim lisansı sahibi tarafından deniz ve hava taşıtına fiilen verilmesi, 

c) Teslimin; yakıt türü, miktarı, teslim yeri ve tarihi, vasıtanın adı ve diğer bilgilerini içeren ve alım esnasında 

vasıtanın yönetiminde bulunan yetkili kişi/kişiler ile lisans sahibinin ikmali gerçekleştiren yetkilisi tarafından imza edilen bir 

belge ile tevsik edilmesi, 

d) Düzenlenecek faturada ihrakiyenin bedeli dışında başka bir bedele yer verilmemesi, 

e) Düzenlenecek faturaya; ihrakiyenin verildiği deniz taşıtları için taşıtın ismi ve IMO numarası, hava taşıtları için 

taşıtın Kuyruk Numarası ve/veya sefer sayısı bilgilerinin derç edilmesi,  

f) Kurum tarafından talep edilmesi halinde istenen diğer bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ile 

görevlilerin inceleme yapmasına müsaade etmek, 

ile yükümlüdür. 

MADDE 3- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 


