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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4659-2 Karar Tarihi : 14/10/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2013 tarihli toplantısında; Shell &Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin 

DEP/2066-1/25885 sayılı depolama lisansı kapsamında Yeniliman Beldesi Akdeniz Bulvarı No:733 ANTALYA adresinde 

faaliyette bulunan depolama ve dolum tesisine ilişkin depolama tarifesinin, 

1) Benzin, motorin ve havacılık yakıtlarında türleri için 0,43 TL/m³ olan depolama hizmet bedelinin 0,49 TL/m³ 

olacak şekilde, 

2) Uygulanacak indirim oranlarında  

A- Depolama Hizmeti fiyatlarında; benzin ve motorin yakıt türlerinde 

- 360 ve üzeri gün ve 4000 m3 den fazla depolama hizmeti için (%60) olan indirim oranlarının, 

- 360 ve üzeri gün ve 4000 m3-10.000 m3 miktarları arası depolama hizmeti için (%60) 

- 360 ve üzeri gün ve 10.000 m3 den fazla depolama hizmeti için (%76,7) 

olacak şekilde,  

B-  Teslim alma-etme hizmet fiyatlarında;  

Benzin ve motorin yakıtı türlerinde 

- 50.000 m3 - 60.000 m3 miktarları arası teslim alma-etme için (%20) olan indirim oranları, 

- 50.000 m3 - 60.000 m3 miktarları arası teslim alma-etme için (%24) olacak şekilde  

Havacılık yakıt türlerinde  

- 20.000 m3 ‘den büyük miktarlarda teslim alma-etme için (%50) olan indirim oranının  

- 20.000 m3 ‘den büyük miktarlarda teslim alma-etme için (%45) 

olacak şekilde tadil edilmesine 

Karar verilmiştir. 

8696/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4659-3 Karar Tarihi : 14/10/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2013 tarihli toplantısında; Shell &Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin 

PİL/3212-6/29444 sayılı iletim lisansı kapsamında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı (8905 ada 1 Parsel) 

No:733/ANTALYA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin, 

1) Benzin, motorin ve havacılık yakıtlarında türleri için 8 TL/m³ olan depolama hizmet bedelinin 0,3 TL/m³ ve 

münferiden fiyatlandırılan hizmetler için alınacak depolama yan hizmet bedelinin benzin ve motorin türleri için 0,49 TL/m³ 

olacak şekilde, 

2) Uygulanacak indirim oranlarında  

A- Depolama Hizmeti fiyatlarında; benzin ve motorin yakıt türlerinde 

- 360 ve üzeri gün ve 4000 m³ den fazla depolama hizmeti için (%60) olan indirim oranlarının, 

- 360 ve üzeri gün ve 4000 m³-10.000 m³ miktarları arası depolama hizmeti için (%60) 

- 360 ve üzeri gün ve 10.000 m³ den fazla depolama hizmeti için (%76,7) 

olacak şekilde,  

B- Teslim alma-etme hizmet fiyatlarında; Benzin ve motorin yakıtı türlerinde 

- 50.000 m³ - 60.000 m³ miktarları arası teslim alma-etme için (%20) olan indirim oranları, 

- 50.000 m³ - 60.000 m³ miktarları arası teslim alma-etme için (%24) olacak şekilde  

Havacılık yakıt türlerinde  

- 20.000 m³’den büyük miktarlarda teslim alma-etme için (%45) 

olacak şekilde tadil edilmesine, 

Karar verilmiştir. 
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