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PETROL PİYASASI KANUNU
Kanun Numarası: 5015
Kabul Tarihi: 4/12/2003
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih :20/12/2003 Sayı :25322
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt :42
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. (Ek cümle: 22/1/2015 - 6586/91 md.) Ancak, bu Başkanlığın 4636
sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi hâlinde lisans
alınmasına ilişkin usul, esas ve muafiyetler Kurumca belirlenir.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/34 md.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idareleri veya
defterdarlıkların tasfiye işlemleri bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
Tanımlar ve kısaltmalar (1)
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, fuel-oil 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,
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),
___________________
(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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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.; Değişik: 28/3/2013-6455/35 md.) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen
akaryakıtı,
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, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine
sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,(1)
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, 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;
__________________
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “sakatlanmasına” ibaresi
“engelli hale gelmesine” şeklinde değiştirilmiştir
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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. (Ek cümle: 22/1/2015 - 6586/92
md.) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 4636 sayılı
Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi hâlinde verilecek
lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmaz; lisans vermede taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/36 md.) 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz
konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden
ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili
olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.
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,
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
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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,
l) (Ek: 28/3/2013-6455/37 md.) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya
ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde
belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulundurmamak,
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.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/38 md.) Rafinerici lisansı sahipleri, tesislerindeki ham petrol, ara ürün,
akaryakıt harici ürün ve akaryakıt tankları ile yurt içi ve yurt dışı satış tanklarını lisanslarına işletmek ve
tankların kullanımına ilişkin bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
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.
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 bayil n 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
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kırkbeşini geçemez. Dağıtıcı, kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı
uygulama yapamaz.
(Ek fıkra: 25/1/2007-5576/2 md.; Değişik altıncı fıkra: 28/3/2013-6455/39 md.) Dağıtıcı lisansı
sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını
önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı
lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme erişimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği ölçüde bu sisteme doğrudan erişimini
sağlar. Kurum, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri yine
görevlerinin gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve
esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu maddede öngörülen miktarda idari
para cezası uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin
Kurumca yapılan düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali 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.
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.
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 sekizinci 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.
PETDER Mevzuat Mayıs 2018

15

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KANUN

PETROL PİYASASI KANUNU

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 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
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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;
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 laboratuar
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.
(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/40 md.) Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak
lisans sahipleri veya yetkilileri hakkında açılan kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla
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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.
(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/41 md.) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli
eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle denetime tabi tutar. Kurum,
denetlemelerde kullanılmak üzere, Türk Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici
laboratuvarlar kurabilir, kurulmasına kaynak aktarabilir. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada
takip edilecek usul ve esaslar Kurum tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılan 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.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Petrol stokları
Madde 16- Piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve
uluslar arası 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.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/42 md.) Ulusal petrol stoğu düzenlemesi kapsamında rafineri, akaryakıt
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ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ile serbest kullanıcıların bulundurmakla yükümlü oldukları stokları
denetlemeye ve tutulacak bu stokların miktarında azalma yapılmayacak şekilde ürün cinsini ve ürünlerin
birbirine tahvil edilmesini düzenlemeye Kurum 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- (Değişik birinci fıkra: 28/3/2013-6455/43 md.) Yurt içinde pazarlanacak akaryakıta
veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere rafineri çıkışında veya serbest dolaşıma girişinde rafinericilerce ve
dağıtıcılarca Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenir. Biyoyakıt ilk üretim merkezleri
ile tasfiye edilecek akaryakıt için ulusal marker ekleme noktaları Kurum tarafından belirlenir. Ulusal marker
ekleme işlemleri Kurumca yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının nezaretinde Kurumun belirleyeceği
usul ve esaslara göre yapılır. Ulusal marker ekleme işlemlerinde meydana gelecek usulsüzlüklerden lisans
sahibi ile bağımsız gözetim firmaları müştereken sorumludur.
(Değişik ikinci fıkra: 28/3/2013-6455/43 md.) Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri,
her yıl kasım ayı içinde takip eden yıla ait pazarlama projeksiyonlarını Kuruma bildirir ve bu projeksiyona
göre Kurumca temin edilecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıta
eklenmek üzere ilgili lisans sahiplerine teslim edilir.
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.
(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/43 md.) Numunelerde yapılacak testlerde ulusal
markerin gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı laboratuvar analizi ile tespit edildiğinde, 19 uncu madde
hükümleri uygulanır.
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar, İdarî Yaptırımlar, Dava Hakkı,
Yönetmelik ve Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler
İdari para cezaları
Madde 19- (Değişik: 28/3/2013-6455/44 md.)
Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari 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 (2);
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Lirası idari para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali.
3) 18 inci maddenin ihlali.
b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayilik lisansı sahipleri tarafından ihlali
halinde bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcı lisansı sahipleri hakkında (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte
biri uygulanır.
c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir:
1) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi
veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
2) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 17 nci maddelerin ihlali.
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.
e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara üç yüz elli bin Türk Lirası idari 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.
_____________________________________________________________________________

(2) Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 tarihli ve E.: 2015/109,K.: 2016/28 sayılı Kararı ile; bu maddenin ikinci fıkrasının “Aşağıdaki hallerde,
sorumlulara sekiz yüzelli bin Türk Lirası idari para cezası verilir:” bölümü, bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yönünden ve Kanunun
7 nci maddesinin dördüncü fıkrasınını üçüncü cümlesi yönünden iptal edilmiş olup, İptal Kararının Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 3/5/2016 tarihinden
başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
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3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim yılı içinde Kurumca yapılan uyarıya
rağmen ihlali, aynı fıkranın (l) bendi haricindeki bentlerin ihlali.
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya
dolaysız olarak engellenmesi.
f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi kapsamındaki ihlaller hariç olmak üzere bayiler
için (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.
g) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız göz etim firmalarının
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır.
h) 16 ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik
tuttukları her bir ton ürün için iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının
hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz.
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki
kat olarak uygulanır.
İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlan masından sonra Kurul
tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır.
Bu Kanunun kaçakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması
tahsil işlemlerini durdurmaz.
İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara
Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale
getirilinceye kadar mühürlenir.
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.
Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin
yetkilileri hakkında, Türk Ceza Kanununun 203 üncü(1) 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.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.) 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği
tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre
içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.
Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen
idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.) Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili
olması durumunda, geçici durdurma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite
laboratuvar analiz sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler
Kurum tarafından alınır.
(Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol
sonucunun geçersiz çıkması halinde, alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim
–––––––––––––
(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.
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edilir. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan on beş
gün içinde yapar ve sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma bildirir.
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.
(Değişik üçüncü fıkra: 2/7/2012-6352/67 md.) İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare
mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
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 BÖLÜM (4)
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan
Değişiklikler
Madde 24 - 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 5 inci maddesinini birinci
fıkrası aşağıldaki şekilde değişmiştir.
“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.
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
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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.
“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.; Mülga: 28/3/2013-6455/47 md.)
İkramiyeler
Ek Madde 4- (Ek: 25/1/2007-5576/3 md.; Mülga: 28/3/2013-6455/47 md.)
Kaçak petrol ile ilgili ceza hükümleri
Ek Madde 5- (Ek: 25/1/2007-5576/3 md.; Mülga: 28/3/2013-6455/47 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici 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
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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 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.
Geçici 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 malî haklarının tespitinde de belirlenecek bu
tutar dikkate alınır. (5
Geçici 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
Geçici 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.
Geçici Madde 5- (Ek: 28/3/2013-6455/46 md.)
14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik altı ay içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlük
Madde 29- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

––––––––––––––

(5) 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 İLGİLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanun

5015 sayılı Kanunun
değiştirilen maddeleri

5398
5493

Geçici Madde 2
Ek Madde 1
2, 7, Ek Madde 3, 4, 5 ve
Geçici Madde 4
19, 20
2, 9
Ek Madde 3
19, 21
1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 16,
18, 19, 20,
Ek Madde 3, 4, 5 ve Geçici
Madde 5
1,3

5576
5728
5784
5911
6352
6455
6586
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Yayılandığı Değişikliğin Yayılandığı
Yürürlüğe Giriş Değişikliğin
Resmi Gazete’nin Resmi
Tarihi
Gazete’nin Sayısı
Tarihi
21/7/2005
21/7/2005
25882
1/6/2006
2/5/2006
26156
13/2/2007

13/2/2007

26433

8/2/2008
26/7/2008
7/10/2009
5/7/2012

8/2/2008
26/7/2008
7/7/2009
5/7/2012

26781
26948
27281
28344

11/4/2013

11/4/2013

28615

3/5/2015

3/5/2015

29256
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PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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 – (Değişik:RG-5/10/2013-28786)
Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 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,
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,
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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 hattına 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,
33. (Ek:RG-31/1/2013-28545) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
34.(Ek:RG-28/11/2014-29189) Bayilik teşkilatı: Bayilere akaryakıt satış ve ikmal faaliyeti
gerçekleştirmek için dağıtıcılarca en az beş bayiden (1) müteşekkil olmak üzere oluşturulan yapıyı,
35.(Ek:RG-26/12/2014-29217) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan
bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının
tamamını,
36.(Ek:RG-26/12/2014-29217) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji
sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin
iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden
izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,
37. (Ek:RG-20/12/2017-30276)(12) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin
gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik
postanın nitelikli şeklini
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,
––––––––––––––
(1)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 21.012016 tarihli ve 2015/1277 Y.D. İtiraz No’lu Kararı ile yürütmesi
durdurulmuştur. 26.07.2016 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.
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d) Depolama Lisansı,
e) İletim Lisansı,
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.
(Ek fıkra:RG-23/1/2016-29602) (10)(11) Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına
işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz
yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır.
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.
(Ek fıkra:RG-21/4/2011-27912) Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına açık
havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal
aracı olarak kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiye teslim
faaliyetinde bulunan diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi
kaydıyla akaryakıt ikmal hizmeti verebilir.
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-4/11/2011-28105) Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan
Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamaları uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. (Ek
cümle:RG-3/4/2012-28253) “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca
sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci
maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun
olarak belge ve bilgi talep edilir. 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-04/5/2007-26512) (Değişik fıkra:RG-5/10/2013-28786) 21/3/2007 tarihli ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;
a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.
b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz
konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan
görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans
verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.
c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, rafineri
hariç olmak üzere, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.
ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans
verilmez.
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(Ek fıkra:RG-28/11/2014-29189)(9) Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz)
satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları uyarınca lisansı iptal edilen
tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan
fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans
verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz.
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-3/8/2012-28373) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı
için 75.000.000 TL, iletim lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı
için 750.000 TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 3.000.000 TL olması,
b) (Ek:RG-10/8/2011-28021) Madeni Yağ Lisansı başvurularında, lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunun Kuruma ibraz edilmesi,
c)(4) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki
akaryakıt yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
d)(4) İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
e)(4) (Mülga:RG-15/06/2006-26199)
f)(4) (Değişik:RG-15/3/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen
serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya
üzerinde petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri
için yapılacak serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı
dikkate alınmaz. Bu tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon
üzerinden hesaplanır.
g) (Ek:RG-28/11/2014-29189) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca
belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması, bu kapsamda, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansı başvurularında, tüzel kişi ve tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve
üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan;
1) Tüzel kişiler için; bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, son üç yıla
ait bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı suretlerinin (lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş
olması halinde, kuruluş bilançosunun) ve faaliyetlerinde kullanılan tesislere ilişkin bilgileri içeren beyanın,
2) Gerçek kişiler için; vergi dairelerince tasdiklenmiş son üç yıla ait gelir vergisi beyannameleri,
tapu kayıtları, banka ve aracı kurum hesap bilgileri ve faaliyetlerinde kullanılan tesislere ilişkin bilgileri
içeren beyanın,
Kuruma ibraz edilmesi,
(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.
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(Mülga fıkra:RG-4/11/2011-28105)
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 cümle:RG-4/11/2011-28105) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans
başvuruları, lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği
tarih itibariyle inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(Ek fıkra:RG-7/12/2008-27077) (Değişik fıkra:RG-31/1/2013-28545) 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, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini
de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya depolama lisansı başvurusuna
ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik piyasasında üretim,
doğal gaz piyasasında depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere
yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.
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) (Değişik fıkra:RG-31/1/2013-28545) İlgili rafinerici veya
depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan ve
başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik)
sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili rafinerici veya depolama lisansına ilişkin yapılan
duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde
faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, elektrik piyasasında üretim
lisansı veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan
esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik
piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu
edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans
başvuruları her aşamada reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna
konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere
başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti
göstermek üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama
lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin
lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz
tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada
depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici
ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun
belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk
sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
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.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) 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. Yükümlülüklerini yerine
getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara
ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.
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
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uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi
halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. (Ek cümle: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.
(Mülga altıncı fıkra:RG-19/10/2016-29862)
(Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) 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 Resmî 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,
ğ) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Rafinerici lisanslarında, tesislerdeki hammadde, ham petrol, ara ürün,
akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak
akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve
ürün cinsi bilgileri,
h) (Ek:RG-20/12/2017-30276)(12) Atıktan akaryakıt üretimine ilişkin işleme lisanslarında,
tesislerdeki ara ürünlerin, akaryakıt harici ürünlerin, akaryakıta harmanlanan ürünlerin, ulusal marker
uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıtın bulunduğu tanklara ve dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank
numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi ile kullanılacak atıklara ve üretilecek akaryakıt
türlerine ilişkin bilgileri
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- (Değişik:RG-4/11/2011-28105)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri
için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her
yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli
değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler
için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
(Değişik:RG-19/2/2015-29272) Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma
bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu
tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli
ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları
hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
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Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (Değişik:RG-28/09/2006-26303)
(Değişik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil
edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil
edilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil
ücreti alınmaz.
(Değişik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest
rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul
kararıyla belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü
içerisinde tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen
eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde
eksiklikler giderilmez ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.
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 beşinci fıkra:RG-19/10/2016-29862) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır.
Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans tadili dosyasındaki
işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı
istenir. Geçerli belgenin, bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi
iptal edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin
anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir.
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 (Değişik ibare:RG-4/11/2011-28105)
en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
(Değişik fıkra:RG-15/3/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde
dikkate alınan hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105)(5) Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü
içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde,
belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre
içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru
evrakı iade edilir.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862)
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve
değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün
içerisinde sonuçlandırılır. Lisans süre uzatım başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul,
süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) (Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) Süre uzatım başvurusu
kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin
anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli
belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi
halinde, süre uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma
ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans süre
uzatım işlemi iptal edilir.
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
MADDE 17 – (Değişik:RG-15/3/2011-27875)
(Değişik cümle:RG-19/10/2016-29862) Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul,
aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa
veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde,
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b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
d) (Değişik:RG-4/11/2011-28105) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle
sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden
itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz
edilmemesi halinde,
e) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma
ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine
bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen,
bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme
yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde.
g) (Ek:RG-23/1/2016-29602) (11) Bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun
süreli yapılmaması halinde.
ğ) (Ek:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma
ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde
Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
(Değişik fıkra:RG-1/2/2015-29254) Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün
(benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır.
Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60.000
ton beyaz ürün (benzin, motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında Kanunun
ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz
ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
dağıtıcı lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin
esas dönemler, geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari
yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların
kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt
ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.
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.
(Değişik fıkra:RG-5/10/2013-28786) Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde
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 Yönetmelik kapsamında Kurul
kararıyla iptal edilir.
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.
(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi
eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya
lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi
ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Bu fıkradaki
süre bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.
(Ek fıkra:RG-5/10/2013-28786) (Değişik cümle:RG-19/2/2015-29272) Lisans sahibi bir tüzel
kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında
değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte
Kuruma bildirir:
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a) Dernek, vakıf ve kooperatifler ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim
şirketler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik olması halinde pay
devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile
yeni gerçek kişi ortak alınmışsa bu ortağa ait adli sicil belgesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde
değişikliğe ilişkin kararın onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve yeni
başkan ve/veya üyelere ait adli sicil belgesi,
c) Lisans sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni yetkilinin
adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, tatbik imzasının ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi ile yeni
yetkiliye ait adli sicil belgesi.
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.
(Mülga:RG-20/12/2017-30276)(12)
(Mülga:RG-20/12/2017-30276)(12)
(Mülga:RG-20/12/2017-30276) (12)
(Mülga:RG-20/12/2017-30276) (12)
(Ek fıkra:RG-17/08/2007-26616) (Değişik fıkra:RG-7/4/2012-28257) Serbest kullanıcılar hariç
olmak üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile
hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde
satış yapılan muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.
(Ek:RG-20/12/2017-30276) (12)
Lisans sahibi sermaye şirketleri; e-tebligata uygun, aktif ve kendilerine ait KEP adreslerini Kuruma
bildirmekle ve KEP adreslerinin sürekli olarak geçerli, aktif ve e-tebligata uygun olmasını sağlamakla
yükümlüdür
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,
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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,
l) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Tesislerindeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün,
akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile
dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerini
lisanslarına işletmek,
m) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Tesislerindeki tankların lisansa kayıtlı kullanım durumlarından ve
ulusal marker uygulanacak akaryakıt tankları hariç ürün cinsi bilgilerinden hangisinin fiilen kullanıldığını,
9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
kapsamında Kuruma bildirmek,
n) (Ek:RG-26/12/2014-29217) (Değişik:RG-13/7/2017-30123) (Değişik:RG-20/12/2017-30276)
(12) Tesislerin devreye alınma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde kurumsal bilişim sistemi ile
endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir
şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna
akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin
geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS
ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,
ile yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Lisansı

İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21- (Değişik:RG-20/12/2017-30276) (12)
İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrokimya ürünlerinin üretimi, biodizel üretimi veya Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı mevzuatı kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar hariç olmak üzere atıktan
akaryakıt üretimi 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-23/1/2016-29602) (11)
Madeni yağ lisansı sahipleri veya madeni yağ alt başlığı bulunan dağıtıcı lisans sahipleri piyasada,
lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile lisanslarına alt başlık olarak
işletmek kaydıyla atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
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
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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: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:RG-12/8/2008-26965)
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) (Değişik:RG-31/5/2011-27950) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı
sahiplerinden, yurtdışından veya yurtiçinde temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma girmiş
ihrakiyenin deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere
ikmali,
b) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.
(Yeniden düzenleme:RG-31/5/2011-27950) Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı
sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla,
ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü
kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin
düzenleme yapılabilir.
İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 32- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri;
a) İhrakiye amaçlı olmak kaydıyla fuel oil inceltme işlemleri haricinde, ihrakiye türlerinin, kullanım
amacının, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmemesi,
b) İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
c) Ticari deniz vasıtalarına Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapılmaması,
d) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için, Kurumca belirlenen gelir
payının ilgililere ödenmesi,
ile yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-3/8/2012-28373) (Değişik fıkra:RG-27/3/2014-28954) İhrakiye teslimi lisansı
ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki
depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya
söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir
yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara
ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı
hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya
ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak
için bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda
en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış
lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişinin ismini, diğer depolama veya ikmal hizmeti
sözleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde bildirilmeyenlerin jet yakıtı
satışı hususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Dağıtıcı Lisansı
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Dağıtıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 33- Dağıtıcı lisansı sahipleri piyasada;
a) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Bayilik teşkilatı oluşturulması sonrası 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) (Mülga:RG-28/11/2014-29189)
e) (Değişik:RG-4/11/2011-28105) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği
akaryakıt istasyonlarına ve lisanslı bayilerine 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,
l) (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik
lisansları kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,2 Kendi
mülkiyetinde ve işletmesindeki akaryakıt istasyonları üzerinden yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi Pazar
payının % 15’inin geçilmemesi,
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,
o) (Ek:RG-4/11/2011-28105) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Bayilik sözleşmelerinin;
1) Dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi
halinde ihbarnamenin bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,
2) Bayi tarafından dağıtıcıya gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi
halinde tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili ihbarname ile birlikte Kuruma bildirilmesi,
3) Karşılıklı fesih protokolü ile sona erdirilmesi halinde protokol tarihinden itibaren bir ay içerisinde
fesih protokolü ile birlikte Kuruma bildirilmesi,
4) Diğer sona erme hallerinde ise sona erme tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde, sona erme
tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve varsa sona ermeye ilişkin belgelerle birlikte Kuruma
bildirilmesi,
––––––––––––––
2
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 21.03.2013 tarihli ve 2012/507 YD İtiraz No’lu sayılı kararıyla
yürütmesi durdurulmuştur.
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ö) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa
tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı
akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon
sistemi kurulması,
p) (Ek:RG-5/10/2013-28786) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Lisanslarının devamı süresince,
tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 emtia kodlarını içeren tescil edilmiş
yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredilmemesi,
r) (Ek:RG-28/11/2014-29189) Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde
bayilik teşkilatı oluşturulması,
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.
(Ek cümle:RG-4/11/2011-28105) Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı
verilemez.
(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-12/8/2008-26965)
(Değişik:RG-4/11/2011-28105) Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi
halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil
başvurusunda bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması
halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu
süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek 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,
h) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış
işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin
belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,
ı) (Ek:RG-5/10/2013-28786) (Mülga:RG-28/11/2014-29189)
i) (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Mülga:RG-23/1/2016-29602) (11)
ile yükümlüdür.
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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)
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-24/4/2013-28627)(7) Petrolün ihracı serbesttir. Akaryakıt haricinde
kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teminine ilişkin işlemler çıkarılacak tebliğlerle
düzenlenir. Ham petrol ve akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla,
lisanslarına göre hak sahibi kılınan kişilerce serbestçe yapılır.
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip
yetkili gümrük idarelerinden yapılır.
(Değişik fıkra:RG-28/7/2011-28008) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı
istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının
yüzde onbeşinden fazla olamaz.3 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:RG-23/5/2015-29364) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri,
benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı, gazyağı, yakıt nafta ve biodizel satışı yapamaz.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) (Değişik:RG-23/5/2015-29364) Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt
türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet yakıtı ve fuel oil türleri ikmal edilemez.
(Ek fıkra:RG-28/11/2014-29189) (Değişik fıkra:RG-11/3/2017-30004) Özel tüketim vergisiz
veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti
halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa
konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur.
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.
––––––––––––––
3

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu›nun 21.03.2013 tarihli ve 2012/507 YD İtiraz No›lu sayılı kararıyla yürütmesi
durdurulmuştur.
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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,
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.
(Değişik fıkra:RG-10/8/2010-27668) Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi
edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek
muafiyet ise sigorta bedelinin yüzde ikisinden 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)(2) ) (Değişik:RG-20/12/2017-30276) (12)
Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul
Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, akaryakıt
satışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, düzenlenen faturalarda
ayrı başlık altında gösterilir.”
(Değişik fıkra:RG-15/06/2006-26199)(2) 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. 		
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Rafinerici lisansı sahipleri akaryakıt satışlarında gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
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.
(Ek fıkra:RG-5/10/2013-28786) Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine
getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca
yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz
ve iade edilir.
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- (Mülga:RG-20/12/2017-30276) (12)
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.
(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) (Mülga fıkra:RG-5/10/2013-28786)
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;
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
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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 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 -6/4/2005-25778) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni
yağlara ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ
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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) (Değişik:RG-3/8/2012-28373)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye
teslimi lisansı sahibi olan kişiler, asgari ödenmiş sermayelerinin yönetmelikte yer alan tutarın altında
olması halinde durumlarını 31/12/2013 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.
Geçici Madde 11 – (Ek:RG-10/8/2011-28021)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Madeni Yağ Lisansı sahibi olan kişiler, 7 nci maddenin altıncı
fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmiş kapasite raporlarını 1/8/2012 tarihine kadar yazı ekinde
Kuruma ibraz eder.
Geçici Madde 12 – (Ek:RG-4/11/2011-28105)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş
bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil
başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona
erdirilir.
Geçici Madde 13 – (Ek:RG-3/8/2012-28373)
İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satma
yetkisi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansına işlendiği halde durumu bu Yönetmeliğin 32
nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri
için kendi adlarına alacakları bir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde
lisansa sahip kişilerle yapacakları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini en geç
30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin
jet yakıtı ithali ve satışı yetkileri ilgili lisans resen tadil edilerek kaldırılır. Bu maddede düzenlenen
yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz edenlerin
lisansına kayıtlı jet yakıtı ithali ve satışı yetkilerinin süresi, ibraz edilen sözleşmenin süresini aşmayacak
şekilde resen tadil edilir.
Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
Geçici Madde 14 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)
Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan
ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasasında ve doğal gaz piyasasında yapılmış olan lisans
başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:
a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik
piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu
edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans
başvuruları her aşamada reddedilir.
b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna
konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere
başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti
göstermek üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama
lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin
lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.
1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz
tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada
depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici
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ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun
belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk
sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
Geçici Madde 15 – (Ek:RG-7/11/2013-28814) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici
lisansı sahibi olan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu Yönetmeliğin
20 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca lisans tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler.
Geçici Madde 16 – (Ek:RG-7/11/2013-28814) Bu maddenin yürürlük tarihinde lisans alma
tarihi itibariyle faaliyet süresi bir takvim yılından daha az olan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin
yükümlülük başlangıç tarihlerinin ve tutmakla yükümlü oldukları stok miktarlarının tespitinde ilk defa
lisans alanlar ile aynı şekilde işlem yapılır.
Geçici Madde 17 – (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
dağıtıcı lisansı sahibi olan kişiler en geç altı ay içerisinde bayilik teşkilatı oluşturmak ile yükümlüdür.
(Ek:RG-26/12/2014-29217)
Geçici Madde 18 – (Ek:RG-26/12/2014-29217) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Geçici Madde 19 – (Ek:RG-1/2/2015-29254) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin 60.000 ton beyaz ürün pazarlama projeksiyonunun
gerçekleşmelerinin tespitinde 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.
Geçici Madde 20 – (Ek:RG-23/1/2016-29602) (11)   Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinde
madeni yağ veya dağıtıcı lisansı altında madeni yağ alt başlığı olan lisans sahipleri, 1/1/2018 tarihine kadar
baz yağ alt başlığı işletmeksizin, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
GEÇİCİ MADDE 21 – (Ek:RG-13/7/2017-30123)
Rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler 20 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamındaki
yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.
(Ek:RG-20/12/2017-30276) 2018 yılında uygulanacak gelir payları
GEÇİCİ MADDE 22 – 2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı
sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
(Ek:RG-20/12/2017-30276) (12) 18 inci maddeye ilişkin uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 23 – Lisans sahibi sermaye şirketleri, 18 inci maddesinin son fıkrasında yer alan
yükümlülüklerini, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirmekle yükümlüdür.”
____________________
(1) 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.
2) Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince 01/08/2006
tarihinde yürürlüğe girer.
(3) 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.
(4) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a)
bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
(5) 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(6) Bu değişiklik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(7) Bu değişiklik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(8) 7/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 18 inci maddesinin 8 inci fıkrasından
sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(9) Bu değişiklik ile 7 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.
(10) 23/1/2016 tarih ve 29602 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(11) Bu değişiklik 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
(12) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmeliğin;
a) (Değişik:RG-21/12/2004–25677) 45, 46 ve 50 nci maddeleri, 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendi, 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) 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.
(Değişik: 23/1/2016-29602)(10)EK-1
LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
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
BAŞVURU SAHİBİNİN

TİCARET SİCİL NUMARASI		
		

:……………………………………………………………………………….

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
		

:……………………………………………………………………………….

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ(1) 		
		

:……………………………………………………………………………….

TESİS KOORDİNATLARI(2)		
		

:……………………………………………………………………………….

TC KİMLİK NUMARASI(3)		
		

:……………………………………………………………………………….

VERGİ NUMARASI 			
		

:……………………………………………………………………………….

TESİS KİMLİK NO(4)
		

:……………………………………………………………………………….

YAZIŞMA ADRESİ										
		
:……………………………………………………………………………….			
		
:……………………………………………………………………………….
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TEL:			
:…… ……………………
FAKS:			
:…… ……………………
(1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine
uygun olarak edinilmiş elektronik tebligat adresi. Sadece sermaye şirketi başvuru sahipleri için
doldurulması zorunludur. Diğer başvuru sahipleri için ihtiyaridir.
(2) ED50-UTM 6o koordinat formatında.
(3) Sadece gerçek kişi başvuru sahipleri için doldurulması zorunludur.
(4) Daha önce lisanslandırılmış tesisler için Kurum tarafından belirlenmiş ve değişmeyen özel numara. İlk
defa lisans başvurusu yapılacak tesisler için aranmaz.
LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü X ile işaretleyiniz)
İLETİM
DEPOLAMA

RAFİNERİCİ

BAYİLİK

Istenmesi Halinde

ALT BAŞLIK

İHRAKİYE TESLİMİ (1)

İŞLEME

TAŞIMA (2)

İHRAKİYE TESLİMİ

İŞLEME (3)

DEPOLAMA (3)

SERBEST KULLANICI

İHRAKİYE
KATEGORİ
İSTASYONLU BAYİİ
İSTASYONSUZ BAYİİ

DAĞITICI

TAŞIMA

AKARYAKIT

Istenmesi Halinde
İHRAKİYE TESLİMİ
MADENİ YAĞ
BAZ YAĞ ÜRETİMİ (5)
TAŞIMA (4)
DEPOLAMA

İstenmesi Halinde
Tarımsal Satış Amaçlı
Sabit Köy Pompası Ad.(.....)
Seyyar İkmal Aracı Ad.(.....)

MADENİ YAĞ
İstenmesi Halinde
BAZ YAĞ ÜRETİMİ (5)

(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.
(5) Sadece atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılmasını kapsar.
(Mülga:RG-4/11/2011-28105) EK-2
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-3
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-4
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK

1.    
2.    

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2004
25495
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
4/9/2004
25573
21/12/2004
25677

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

47

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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6/4/2005
13/4/2005
24/6/2005
9/12/2005
15/6/2006
21/9/2006
28/9/2006
20/10/2006
4/5/2007
26/5/2007
17/8/2007
5/8/2008
12/8/2008
14/10/2008
7/12/2008
16/10/2009
6/4/2010
10/8/2010
15/3/2011
31/5/2011
28/7/2011
10/8/2011
4/11/2011
3/4/2012
7/4/2012
3/8/2012
31/1/2013
24/4/2013
5/10/2013
7/11/2013
27/3/2014
28/11/2014
26/12/2014
1/2/2015
19/2/2015
23/1/2016
19/10/2016
11/3/2017
13/7/2017
20/12/2017

25778
25785
25855
26018
26199
26296
26303
26325
26512
26533
26616
26958
26965
27024
27077
27378
27544
27668
27875
27950
28008
28021
28105
28253
28257
28373
28545
28627
28786
28814
28954
29189
29217
29254
29272
29602
29862
30004
30123
30276
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TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25579

TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin
ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik 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, fuel-oil türleri ile biodizeli,
i) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım
ürünlerinden denatüre olarak üretilenler ile biodizel hariç) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak
ürünleri,
j) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili
mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt
dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ,
otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını
karşılayacak imkânları sunan yerleri,
k) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya
uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması
ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,
l) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
m) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
n) Katkı maddeleri: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik
maddeleri,
o) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standartı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili
uluslararası standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik
özelliklere uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,
p) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların
ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma
veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
r) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi,
taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
s) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan,
mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar
için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
t) (Değişik: RG-25/04/2007-26503)(1) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî
hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla
ilgili terminoloji, 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,
_________________________________

(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»,
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v)(Değişik:RG-31/12/2014-29222 Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde,
sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik
düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
y) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya
ürünlerinden elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
z) (Ek: RG-25/04/2007-26503)(1) Karıştırma: İki akaryakıtın teknik düzenlemesine uygun yeni
denizcilik yakıtı oluşturmak üzere birleştirilmesini,
aa) (Ek: RG-25/04/2007-26503)(1) Harmanlama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, niceliğini ve
niteliğini değiştirecek ölçüde akaryakıtla harmanlanan ürün ilavesini,
bb) (Ek: RG-25/04/2007-26503)(1) Emanet tankı: Analiz raporu tanzim yükümlüğünün topluca
ifasının istenmesi halinde, her biri yüz ton taşıma kapasitesini aşmayan araçlarla lisanslı depoya teslim
edilen akaryakıtın, geçici olarak muhafaza edildiği dahili tesisatı,
cc) (Ek:RG-1/4/2010-27539)(2) Teslim numunesi: Analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak
veya alıcıya verilmek üzere alınanlar ile itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerini,
çç) (Ek:RG-25/6/2011-27975) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi: Piyasaya arz edilen akaryakıtların
kalitesine yönelik risklerin ve bunlara ilişkin önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik
düzenlemelerde yer alan özellik değerlerine ilişkin, dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi dağılımının;
izlenmesi, derlenmesi, yorumlanması ve raporlanması, ilgililerin seçilen yükümlüklere uyumunun kontrol
edilmesi, aykırılık tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması faaliyetlerini,
dd) (Ek:RG-31/12/2014-29222 Katkılama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, özelliğini
iyileştirmek maksadıyla ve her halükarda hacmen % 0,5’i aşmayacak şekilde katkı maddesi ilavesini,
ee) (Ek:RG-31/12/2014-29222 Bağımsız Gözetim Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından
görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal
marker ekleme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon
Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum
tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
ff) (Ek:RG-31/12/2014-29222 Uluslararası Gözetim Şirketi: 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği Tebliğ No: (2006/21) uyarınca “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsünü haiz kuruluşları,
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.
(Değişik ikinci fıkra:RG-31/12/2014-29222 Piyasaya arz edilecek akaryakıt ile ilgili olarak TS
standartları, kabul tarihinden itibaren 6 ay sonra teknik düzenleme haline gelir. Havacılık yakıtlarına
ilişkin uluslararası standartlar ve şartnameler dikkate alınır. Ancak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda teknik
düzenlemelere getirilebilecek istisnalar (teknik özellikler, yürürlük tarihi vb.) Kurul Kararıyla belirlenir.
Yurt içinde satışı yapılacak;
a)  Akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.
b)   Ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE
tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olması esastır.
c) Mineral ve sentetik esaslı madeni yağların, teknik düzenlemeleri, standartları veya uluslar arası
kabul görmüş diğer dokümanları karşılaması esastır. Mineral ve sentetik esaslı baz yağ ithalatı Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenen miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük
idarelerinden (Mülga ibare: RG-24/06/2005 25855) (...) (3)yapılır.
Ölçüm Birimleri
MADDE 6- Akaryakıt satışlarında metrik ton, kilogram ve 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş olarak
metreküp veya litre üzerinden işlem yapılır. Rafinericiler dahil, kullanıcılara kadar yapılacak olan akaryakıt
teslimatlarında 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat yapılması esastır.
Fuel-oil türlerinin teslimatları ise ağırlık ölçüsü üzerinden yapılır.
Teknik Kriterlerden Doğan Yükümlülükler
MADDE 7- Lisans sahiplerinin, teknik kriterlerden doğan yükümlülükleri aşağıdadır:
a) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ve madeni yağ ikmal eden lisans sahipleri,
kullanıcılara verilen zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususu,
lisanslarda ve sözleşmelerde yer alır.
___________________________________________
«23», «24» ve «25» bent numaraları, sırasıyla «t», «z», «aa» ve «bb» olarak, 20/5/2007 tarihli ve 26227 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan düzeltme yazısıyla düzeltilmiştir.
(2) Bu değişiklik 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
(3)24/6/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişikler 1/6/2005 tarihinden geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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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.
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 laboratuvar 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- (Değişik Madde: RG-31/12/2014-29222)(4)
Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler ile Kurulca belirlenen usul ve
esaslar dahilinde atıktan üretilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
Analiz doğrulama ve muayene raporları
MADDE 10 – (Değişik:RG-1/4/2010-27539)
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 laboratuvarca yapılacak numune analizi
sonuçlarını kapsayacak şekilde tanzim edilir.
Analiz raporu tanzim edilecek akaryakıtlara ilişkin numuneler, raporu ibraz etmekle yükümlü kişi
adına, numune alma yönteminde akredite olan laboratuvarca veya uluslararası gözetim şirketince alınır.
Uluslararası gözetim şirketince alınan numuneler, laboratuvara anılan şirketçe teslim veya sevk edilir. (5)
Kullanıcılara;
a) Akaryakıt istasyonlarında pompadan, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy
pompalarından yapılan satışlarda,
b) Karıştırma düzeneklerinden elde edilen denizcilik yakıtlarının; doğrudan araç depolarına veya
bu depolara ikmal amacıyla kullanılan deniz araçlarına teslimine yönelik lisanslı depo çıkışlarında veya
satışlarda, yakıtın özelliklerinden en az; kükürt, yoğunluk, viskozite değerlerinin bulunduğu ve karıştırmada
kullanılan akaryakıtların analiz raporlarının tarih ve sayısının da kayıtlı olduğu, uluslararası tanınırlığı olan
bir teslim belgesi tanzim ve ibraz edilmek kaydıyla,
analiz raporu tanzim ve ibraz edilmez.
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.
_________________________________
(4) Bu değişiklik 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
(5) Bu fıkra 5/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
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(Değişik beşinci fıkra:RG-31/12/2014-29222) İlgili akaryakıt türü için;
a) Teknik düzenlemesinde yer alan tüm özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu

1) Gümrük girişinde, ithalatı yapan lisans sahipleri,
2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya akaryakıt üretimi yapan işleme tesislerinden yapılan
satışlarda, rafinerici ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
3) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde karıştırma sonucu elde edilen denizcilik
yakıtlarının satışında, satıcılar,
b) Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
2) Üçüncü 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.
(Değişik yedinci fıkra:RG-31/12/2014-29222) 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 teknik düzenlemesinde 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.
(Değişik dokuzuncu fıkra:RG-31/12/2014-29222) Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin
de kaydedildiği analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz
raporları veya üçüncü fıkrada yer alan belgeler; gümrük girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir. Ulusal marker
enjeksiyonlarında, bağımsız gözetim firmasınca, analiz raporları esas alınarak resmi isim ve laboratuvarın
sonuç tespitinin kontrolü sonrası, gözetim firması raporuna, analiz raporunun tarih ve sayısı kaydedilir.
Muayene raporu, denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine, ilgili petroller için
Kurumca bizzat veya adına hareket edenlerce gönderilen laboratuvar tarafından yapılan numune analizi
sonucu laboratuvarın yetkililerince tanzim edilir.
Muayene raporlarında;
a) (Değişik:RG-31/12/2014-29222) Teknik düzenlemesi olan akaryakıtlar için teknik
düzenlemesinde yer alan özelliklerin tamamı veya Kurul 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 laboratuvara teslim eden kişinin adı soyadı, görevli olduğu şirket ve unvanı belirtilir.
(Mülga fıkra:RG-31/12/2014-29222)
Laboratuvarlar
MADDE 11 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Numunelerin analizi, Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmasına
imza atmış ve tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili deney yöntemlerinde akredite
edilmiş sabit ve gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-31/12/2014-29222) Analiz, muayene ve doğrulama raporları, rapora konu
akaryakıt türü için aranan tüm deney yöntemlerini uygulama imkân ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarca
tanzim edilir. Analiz ve doğrulama raporlarını tanzim edecek laboratuvarlar, tüm sorumluluk kendilerine
ait olmak üzere, akredite olmadıkları azami iki deney yönteminde diğer akredite laboratuvarlardan hizmet
alabilirler. Ancak, Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı analiz raporları, ilgili
akaryakıt türü için Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin deney yöntemlerinin tamamında akredite olan
laboratuvarlarca da tanzim edilebilir.
Teslim numuneleri (Ek:RG-23/10/2009-27385) (6)
MADDE 11/A – İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması,
mühürlenmesi, verilmesi, saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile
diğer usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.
_________________________________________
(6)Bu madde 23/10/2009 tarihli ve 27385 sayılı RG’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in, 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 inci maddesi ile değişik 4
üncü maddesi uyarınca, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (Ek:RG-25/6/2011-27975)
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MADDE 11/B – Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamaları kapsamında, piyasada serbest
dolaşımda bulunan akaryakıt türlerinden alınacak numune sayıları, numune alınacak akaryakıt türleri,
numune alınacak mahallerin tespiti ve sonuçların raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararıyla
belirlenir.
Ölçüm ve Ayarlar
MADDE 12- Lisans sahipleri, petrolün temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç
vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan
diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları
muhafaza etmekle yükümlüdür.
Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya altıncı madde hükümlerine
aykırılık nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, lisans sahipleri tespit edilen
miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. Kasıt unsurunun tespiti halinde
ise Kanunun 19 uncu ve 20 nci madde hükümleri uygulanır.
Mecra ve Emniyet Şeridi
MADDE 13- İletim hatlarının her iki tarafında yüz metre mesafe ile boru hattı için gerekli tesisler,
rafineriler ve lisanslı depoları sınırlayan alanlara göre beşyüz metre mesafe içerisinde oluşan mecra ve
emniyet şeridi dahilinde herhangi bir risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî faaliyetler ve tehlikeli
işler yapılamaz.
İletim tesisleri için mecra oluşturulur. Mecranın arz yüzeyinin asgari genişliği, boru hattının her iki
kenarında onbeşer metreden az olamaz.
Lisans sahibi, mecra dahilinde tesis emniyetini sağlayıcı önlemleri alır. Ayrıca;
a) Toprakta 30 cm den fazla derinliğe nüfuz eden makine ve cihazların kullanımı,
b) Hafriyat, sondaj ve bina,
c) Geçiş olarak işaretlenen yerler dışında dingil ağırlığı 10 tonu geçen taşıtların kullanımı,
lisans sahibinden izin almaksızın yapılamaz.
Rafineri ve lisanslı depolar ile tüm iletim tesisleri için emniyet şeridi oluşturulur. Emniyet şeridi
uygulaması, Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının onayı sonrası başlar.
Emniyet şeritleri;
a) İletim tesislerinde mecra yüzey sınırından başlamak üzere borunun iki tarafında en fazla 85’er
metre,
b) İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisleri için
dış duvardan başlamak üzere en fazla 500’er metre,
olarak belirlenir; ancak, iletim tesisleri için her halükarda boru hattı merkezinden başlamak üzere
100 metreyi aşamaz.
İletim tesisleri emniyet şeridi içinde, boru hattı kesitinin merkezinden itibaren;
a) 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj,
b) 50 metre uzaklığa kadar;
I)  Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
II) Boru hattına zarar verebilecek nitelik ve nicelikte, ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı,
aşındırıcı maddelerin kullanımı,
III) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
IV) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
V) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisi emniyet
şeridi içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;
a) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,
b) Tesise zarar verebilecek nitelik ve nicelikte ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı
maddelerin kullanımı,
c) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
d) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,
e) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,
lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.
Emniyet şeritleri, faaliyete başlama öncesinde tesis sahiplerince kamuoyuna duyurulur.
Mecra ve emniyet şeridi oluşturulmasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu hükümleri saklıdır.
Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi
MADDE 14- Lisans sahipleri; tesislerin yapım ve işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve
eğitime sahip personel istihdam eder, personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir
program hazırlar ve uygular.
Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı sıvı ve gazların özellikleri ile
potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi
görev alanlarında, belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur.
Acil Durumda Müdahale
MADDE 15- Lisans sahipleri, acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve
malzemeleri hazır bulundurur ve tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili
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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) (7)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt (İhrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer
alan deney yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında akreditasyon alan laboratuarlar, 1/7/2008 tarihine
kadar ilgili akaryakıt türü için akredite laboratuar olarak addedilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
1/1/2015 tarihine kadar, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan elde edilmesi için Kurşunsuz Benzin
95 Oktan benzine, rafinerici ve dağıtıcılarca, ilgili teknik düzenlemede belirtilen maddeler katılabilir. Bu
durumda gümrük beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan Kurşunsuz
Benzin 95 Oktan ismi, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olarak değiştirilir.
İşlem sonrası, analiz raporuna; katılan birim miktar ile «………… katılması sonrası akaryakıt
teknik düzenlemelere uygundur.» şerhi eklenerek, beyan dağıtıcı lisansı sahiplerince imzalanır.
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-25/04/2007-26503)
Analiz raporu tanzimle yükümlü kişilerce işletilen laboratuvarlar için Kuruma başvurulması halinde,
1/7/2008 tarihini aşmamak üzere 11 inci madde hükümlerinden Kurumca muafiyet tanınabilir. Sadece
talep sahibi adına tanzim edilecek analiz raporlarında geçerli olan muafiyet başvurusunun yapılabilmesi
için; ilgili deney yöntemleri için akreditasyon talebinin, bir akreditasyon Kuruluşunca değerlendirilmekte
olduğunun belgelenmesi zorunludur.
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek Madde 31/12/2014-29222)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Standardları Enstitüsünce yayımlanmış ancak henüz
Kurumca teknik düzenleme haline getirilmemiş standardlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teknik
düzenleme haline getirilmiş kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik, 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

______________
(7) Bu değişiklik 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.   
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TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1
Tablo-1 (Ek: 31/12/2014-29222)
Denizcilik Yakıtları
Benzin
Türleri

Özellik

Motorin Fuel Oil Gazyağı
Türleri Türleri

Yakıt
Nafta

Yoğunluk

+

+

+

+

Kükürt

+

+

+

+

+

Görünüş

+

+

+

Kaynama
Noktası

+

250 C

+

350 C

+

+

+

+

+

+

+
+

% 50’de sıcaklık
+

% 10’da sıcaklık

+

Damıtım Oranı
+

Buharlaşma Yüzdeleri
(E70,E100, E150)

+

Buhar Basıncı

+

+

+

Viskozite
Su

+

Setan İndisi

+

Parlama noktası

+

Toplam kirlilik

+

Soğuk Filtre Tıkanma
Noktası

+

Renk

+

+

% 95’te sıcaklık

Kalıntı Oranı

+

+

Son nokta
Damıtma

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Asit sayısı

+

Ester

+
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+

Başlangıcı
Sonu

Biodizel Damıtık
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Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin
Tarihi
10/9/2004

Sayısı
25579

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.
10.    
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Tarihi
21/12/2004
24/6/2005
9/1/2007
25/4/2007
29/12/2007
22/6/2008
23/10/2009
1/4/2010
25/6/2011
31/12/2014

Sayısı
25677
25855
26398
26503
26741
26914
27385
27539
27975
29222

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarih'i 12 Nisan 2006 Resmi Gazete Sayısı 26137

ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
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, fuel-oil 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) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
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) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde,
sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik
düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) (Ek:RG-28/5/2008-26889) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Bağımsız gözetim firması: İlgili
lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı
ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan
veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından
akredite olmuş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
ı) (Ek:RG-19/7/2013-28712) Gözetim yetki belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim
firmalarına verilen belgeyi,
ifade eder.
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 Marker Bedeli ve Teminat Mektubu
MADDE 4/A – (Ek:RG-12/6/2015-29384)
(1) Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker miktarı ile
işaretlenebilecek akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedeldir. Ulusal marker
bedeli hesaplanırken Kurum internet sitesinde yayınlanan, en yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtıcı
şirketin bildirdiği, ortalama bayi fiyatları arasından en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt esas alınır.
Söz konusu ortalama fiyat her ayın ilk gününde güncellenir ve bir ay boyunca bu fiyat üzerinden ulusal
marker teminat tutarları hesaplanır. Teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması, ziyan olması
halinde, ulusal marker bedeli hesaplanırken olayın gerçekleştiği veya tespit edildiği ay içerisinde geçerli
olan ortalama bayi fiyatı esas alınır.
(2) Ulusal marker talebinde bulunacak olan ilgili lisans sahibi, Kurum tarafından belirlenen tutarda
Ek-1’e uygun olarak düzenlenecek teminat mektubunu Kuruma ibraz eder. Teminat mektubunu Kuruma
ibraz etmeyen ilgili lisans sahibinin ulusal marker talepleri karşılanmaz. Kuruma ibraz edilecek teminat
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mektubu tutarı belirlenirken ilgili lisans sahibinin elinde bulunan ulusal marker stoku ve talep edilen ulusal
marker miktarı dikkate alınır. Teminat mektubu tutarının ilgili lisans sahibinin stokunda bulunan ve talep
edilen ulusal markerin bedelini karşılaması esastır. Teminat tutarı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
ulusal marker bedeli ile aynı şekilde hesaplanır ve 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası’nı aşamaz.
(3) Teslim alınan ulusal markerin kullanıldığının veya iade edildiğinin belgelendirilmesi halinde
ilgili lisans sahibinin talebiyle teminat mektubu iade edilir.
Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
MADDE 5 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta
hariç), gazyağı, motorin türleri ve biodizeldir. Kurumdan izin alınması ve sonrasında belgelendirilmesi
kaydıyla Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından temin edilen ve ulusal marker uygulaması kapsamında
bulunan referans test yakıtlarına ulusal marker eklenmez.
Ulusal Markerin Eklenmesi
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak
akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen
veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin
türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler
tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir. (Ek
cümleler:RG-12/6/2015-29384) Gümrük girişinde ulusal marker ekleme işlemi, ancak ithalat işlemlerini
tamamlayan ilgili lisans sahibi tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ithalatın gerçekleşmesine rağmen,
lisansın iptal edilmesi veya sona ermesi nedeniyle ulusal markerin eklenemediği durumlarda ulusal marker
başvurusu yapılması halinde konu Kurul tarafından değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-12/6/2015-29384) Mücbir sebep sayılan haller ile bağımsız gözetim firmasınca
düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş olması ve ilgili lisans sahibi tarafından gerekli dikkatin gösterilmiş
ve önlemlerin alınmış 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 bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden
ilgili lisans sahibine yeniden ulusal marker verilmez.
(3) (Ek:RG-12/6/2015-29384) İlgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan 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 sahibinin teminat mektubunun ulusal marker bedeli kadarı
nakde çevrilir. İlgili lisans sahibinin birden fazla teminat mektubunun Kurum nezdinde bulunması halinde
ulusal marker bedelini karşılamaya yeten en eski tarihli teminat mektubu nakde çevrilir. Nakde çevrilen
teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini karşılamaması halinde, ilgili lisans sahibi tarafından
ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum hesabına yatırılması için 3 iş günü süre verilir. Bedelin
ilgili lisans sahibi tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
(4) 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) (Değişik:RG-19/7/2013-28712) Ulusal markerin 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-29/12/2012-28512) Tesislerinde ulusal marker ekleme işlemi yapılacak depolama
lisansı sahipleri ve biyodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e)
bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.
(3) (Ek:RG-05/05/2007-26513) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
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Ulusal Marker Kontrolü
MADDE 8 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt veya ulusal marker
eklenmiş benzin türlerine harmanlanacak etanol içerisinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup
olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.
Bağımsız gözetim firmaları
MADDE 8/A– (Ek:RG-19/7/2013-28712)
(1) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülükleri, bu firmalara gözetim yetki belgesi verilmesi ve
iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Bazı ürünler için uygulamanın ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-29/12/2012-28512)
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta ve gazyağı için 1/7/2013 tarihine kadar uygulanmaz.
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-28/5/2008-26889) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)
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.
Ek-1
(Ek:RG-12/6/2015-29384)
Örnek Teminat Mektubu
TEMİNAT MEKTUBU
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl Çankaya/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’yi 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
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

12/4/2006

26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
1.     

Tarihi
26/7/2006

Sayısı
26240

2.     

10/10/2006

26315

3.     

5/5/2007

26513

4.     

30/11/2007

26716

5.     

13/2/2008

26786

6.     

28/5/2008

26889

7.     

22/6/2008

26914

8.     

17/12/2010

27788

9.     

17/5/2011

27937

10.  

29/12/2012

28512

19/7/2013

28712

12/6/2015

29384

11.
12.
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Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27024

PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
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) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan
akaryakıtların resmi isim ve tavan fiyatlarının (her bir resmi ismin kapsamı içerisindeki ticari ürün isimleri
ve bu ürünlerin tavan fiyatlarıyla birlikte) 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,
n) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürün: Belirlenmiş resmi isimli akaryakıtlar için
mevzuatta ön görülen tüm koşulları taşıyan ancak, aynı resmi ismin kapsamı içerisinde farklı ticari isimler
kullanılarak belli bir akaryakıtın birden fazla ticari türünün oluşturulmasıyla piyasaya sunulan akaryakıtı,
ifade eder.
Petrol piyasasında fiyatlandırma
MADDE 5 – (1) Kanunun, 10 uncu maddesinde yer alan;
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.
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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.
(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.
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(3) Piyasada; Resmi Gazete Tarihi:
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 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.
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(3) Fiyat ilanları, akaryakıt istasyonlarında veya köy pompalarında yer alan ilan panolarında

Fiyat ilanı
MADDE 13 - (1)Bayilik (İstasyonlu) lisansı sahipleri;
a) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları
akaryakıtların resmi isimlerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür
şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde her
bir farklılaştırılmış ürünün kendisi için geçerli tavan fiyatı yazmakla,
b) İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerini istasyonunda veya köy pompalarında satışa hazır
bulundurmakla,
c) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın
resmi ismini, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde resmi isim ile birlikte her bir farklılaştırılmış
ürün için kullanılan ticari ismini ve 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.
(Ek paragraf:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce
resmi isim, yanında veya altında ticari isimler ve/veya logo yer alır. Ticari isim ve/veya logo, resmi ismin
öncelikle ve kolaylıkla okunmasını ve görülmesini güçleştirmeyecek biçimde yazılır.
(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) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler, resmi
isimlerin okunmasını engellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon
haricindeki veya dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabilir. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil
istasyon içinde ya da haricinde farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu algısına
yol açacak biçimde tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma v.b. kullanılamaz.
(4) (Ek:RG-30/11/2012-28483) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan
panolarındaki akaryakıt isim ve fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.”
(5) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Farklılaştırılmış ürün satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri bu
ürünlere ilişkin açıklamaları şirket internet sayfasından kamuoyuna duyururlar. Yapılan duyuruda, şirketlere ait fikri ve sınai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme güvenlik bilgilerini içerecek şekilde ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve ne şekilde farklılaştırıldığına ilişkin teknik bilgiler bulunur.
Açıklanan bilgiler içinde, ticari sır, fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere, söz konusu üründeki farklılaştırma işlemine ve tüketiciye sağlanan faydalara ilişkin ispatlayıcı açıklamalar ile yapılan bu açıklamaya ait
doküman örnekleri yer alır. Açıklama metninin başlangıç kısmında punto, renk, biçim vb. yönlerden metnin
geri kalanı ile aynı olmak üzere “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen
teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle
kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından
otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.” ibaresine
yer verilir. Duyuru ana sayfanın herkesin kolaylıkla görebileceği bir bölümünde tüketicilerin anlayabileceği
şekilde yapılmalı, tanımlanan şekliyle ana sayfada devamlı olarak bulundurulmalıdır.
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 - 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.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-30/11/2012-28483)
(1) İlgili lisans sahipleri; ilan panolarını bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 12 (oniki)
ay içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir ve açıklayıcı duyuruyu bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde internet sayfalarında yayınlamaya başlarlar.
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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DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA
TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (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 ‒ (1) Bu Yönetmelik, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ve
gözetim firmaları ile 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 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin
türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
ç) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
d) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,
e) Gözetim Firması: Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız
gözetim firmasını,
f) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
g) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
ğ) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
h) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
ı) Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
j) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
k) 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,
l) Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
m) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi,
taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
n) 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 ve muayeneyi yapan
laboratuvarda uygun koşullarda saklanan numuneyi,
o) Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari 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,
ö) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak
veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan
akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve
akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 1) p) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği ile
mesleğe girişi, yeterlik sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları düzenlenen ve meslek
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personeli olan Enerji Uzmanını,
r) Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki
anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim
MADDE 5 ‒ (1) 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 ‒ (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya gerektiğinde diğer kamu kurum
ve kuruluşları personeli eliyle denetime tâbi tutar.
(2) 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 için de geçerlidir.
Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri
MADDE 7 ‒ (1) 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 piyasa faaliyetine ilişkin gerekli
görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi halinde suretlerini zamanında
vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir ortam sağlamakla,
ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,
d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,
yükümlüdür.
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten
imtina edemez.
Denetim yapan kurum personelinin yetkileri
MADDE 8 ‒ (1) 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 gerektiği takdirde bu tesis ve işletmeleri geçici mühürlemeye veya
yetkilendirildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya,
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,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve
belge istemeye,
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar
çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmaya, görüş ve önerilerini Kuruma sunmaya,
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülki amirler ve kolluk güçleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından yardım istemeye,
yetkilidir.
Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri
MADDE 9 ‒ (1) 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,
ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yönetime müdahale etmemekle,
yükümlüdür.
Denetimde uyulacak ilkeler
MADDE 10 ‒ (1) 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.
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c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen ve titizliği
göstermek.
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim
ilke ve esaslarına uymak.
d) 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 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına denetim
yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel, göreve başlamadan önce kimlik
belgesi ve/veya görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisine
tanıtmak zorundadır.
(2) Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi yer
alır.
Yazışma usulü
MADDE 12 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği
durumlarda; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları, Kurum merkezinde iken Daire
Başkanlığı aracılığıyla, Kurum merkezi dışında görevli iken doğrudan yapar. Ancak, Başbakanlık ve
bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yabancı ülkelere yönelik yazışmalar Kurum aracılığıyla
yapılır.
(2) Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları denetimin
gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar.
Raporların sunulması
MADDE 13 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen rapor
ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen
ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar, Daire Başkanlığına iletilir.
(2) Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları Başkanlığa
sunar.
(3) Başkan, söz konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine alır.
Yaptırımlar
MADDE 14 ‒ (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer
kamu kurum ve 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 ‒ (1) Piyasa faaliyetlerine ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma veya Kurum
adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılır.
(2) Akaryakıt ve madeni yağın niteliğine ilişkin kullanıcı 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 yapılan yazışmalar da ek yapılarak Kuruma müracaat edilebilir.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ve madeni yağ ikmal edenler kullanıcıya verdikleri zarar ve
hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık
olması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) İhbar 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.
(4) 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, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim
sistemi kurmak ve uygulamak ile bayiliğin iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle
yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, kurduğu denetim sistemine Kurumun erişimini sağlar. Dağıtıcı lisansı
sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere
uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları
piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet başvurularını izlemek ve değerlendirmekle
yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün
içerisinde müşterinin talep etmesi halinde elektronik posta veya 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.
(5) Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine, gerekirse
Kurum personeli veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları
68

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA
TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu akaryakıt ve madeni yağın teknik düzenlemelere
uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.
(6) 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.
(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak akaryakıt ikmal edildiği konusundaki somut
ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
bu konudaki bildirimleri üzerine; başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere
Kurum personeli görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından protokol kapsamında talepte bulunabilir. Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar
ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı
ya da kaçak akaryakıt 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 verebilir.
(8) 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 ‒ (1) 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 tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası
denetimi yapan kamu kurum ve kuruluşunda kalır.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Alınacak numune miktarının belirlenmesi ile alınma şekli ve usulü, ilgili Türk Standartları
Enstitüsü Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır.
(5) Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve analizlerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak
üzere biri şahit numune olmak üzere ürünün türüne göre analiz yapılmak ve şahit numune olarak saklanmak
üzere motorin türlerinde beş, diğer akaryakıt türlerinde dört adet olarak 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
tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası denetimi yapan kamu kurum ve kuruluşunda kalır.
(6) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla
ilişkisini gösterecek şekilde bir örneği Ek-3’te yer alan Numune Etiketi konulur.
(7) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Kalan numuneler ise, numune
alma tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir örneği Ek-4’te yer alan Numune Teslim Tutanağı
ile laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Şahit numune, test ve
muayene 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.
(8) Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş sabit veya gezici
laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması
istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan on beş gün içerisinde yapar ve sonucunu bir
raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder, iki nüshasını, bir adedi ilgili gerçek
ya da tüzel kişiye verilmek üzere numune alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma en
geç üç iş günü içinde bildirir.
(9) Kanun kapsamında yapılan test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
Mühürleme
MADDE 17 ‒ (1) 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.
(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkması
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halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı
tank, pompa gibi yerlerle sınırlı olmak üzere geçici mühürleme yapılır.
(3) Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun akredite laboratuvar analiz
raporu ile tespiti halinde; rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.
(4) Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçerli olduğunun akredite laboratuvar analiz
raporu ile tespiti halinde; yapılan geçici mühürleme kaldırılarak faaliyete devam edilmesi sağlanır.
(5) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımı yapılan ve ulusal markere bağlı olmayan
kaçak akaryakıt tespiti halinde, rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm faaliyetler
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.
(6) Kaçak akaryakıtın; icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye teslimi lisansı veya istasyonsuz bayilik
lisansı sahiplerinin lisansa tabi faaliyetleri kapsamında tespiti halinde lisansa tabi faaliyetlerinin tümü,
lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahiplerinin icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye
faaliyetleri kapsamında tespiti halinde de ihrakiye teslimine ilişkin faaliyetlerinin tümü, kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurularak Kurum
internet sitesinde ilan edilir.
(7) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa
faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak,
sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunan tesisler hakkında da beşinci fıkradaki usule göre
mühürleme işlemi yapılır.
(8) Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde,
faaliyetin yürütüldüğü tesis veya işletme lisans alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna göre lisans
gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar geçici olarak mühürlenir.
(9) Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının
tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle
durdurulur.
(10) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği Ek-5’te 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 tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bunlarda kalır. Mühürleme işlemi,
işletmenin veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur. Konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeler ivedi olarak Kuruma gönderilir.
(11) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin
düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
(12) 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 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(13) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.
Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi
MADDE 18 ‒ (1) 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, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar
Ön araştırma ve soruşturma
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 2) MADDE 19- (1) Kurul, re’sen veya kendisine
intikal eden ihbar veya şikâyetler 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 verebilir. Kurul
ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına
devredebilir.
(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, Ön araştırma, Daire Başkanı tarafından
görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri
Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya
Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet
birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları
görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep
edebilir.
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(3) 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.
Ön araştırmanın sonuçlanması
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 3) MADDE 20- (1) Ön araştırma raporu, Başkan
tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına
karar verir. Kurulca yetki devredilmesi halinde ön araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından
değerlendirilerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.
Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma
MADDE 21- (Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 4) (1) Doğrudan veya ön araştırma
neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde soruşturma Daire Başkanı tarafından
görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri
Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya
Grup Başkanı vasıtasıyla da soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet
birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları
görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep
edebilir.
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 4) (2) Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar
verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus
olmak üzere Daire Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.
(Değişik : 30 Ağustos 2014 Sayı: 29104, Md. 1 ) (3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma
açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin
geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun
20 nci maddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda
bulunulmadan işlem tesis edilir.
(4) 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 verebilir.
(5) 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 ‒ (1) 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.
(2) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge, bilgi ve
numuneyi vermekle yükümlüdür.
(3) 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- (Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 5) (1) 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. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat
hükümlerine aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel
kişinin savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ
edilecek raporda, ihbar ve şikâyet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının
korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 5) (2) 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. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişi
tarafından savunma için ek süre talebi olması halinde, Daire Başkanı tarafından onbeş güne kadar ek süre
verilebilir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.
(3) Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı
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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 on beş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.
(4) 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.
(5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul kararı
MADDE 24 ‒ (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme ve değerlendirme
neticesinde soruşturma raporu ile bağlı olmaksızın kararını verir.
(2) 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.
(3) İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul
tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır.
(Değişik : 30 Ağustos 2014 Sayı: 29104, Md. 2 ) Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma
alınarak başlanması Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması
MADDE 25 – (Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 6) (1) Petrol piyasasında faaliyette
bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu
Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak
derecede açık olduğu, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından
belirlenenler için, soruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye otuz günden az
olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili
gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu
Kurul gündemine öncelikle alır.
(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 20 nci maddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkraları
kapsamına girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında
geçen, süre verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık giderilmez ise geçici durdurma
prosedürlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edilir. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak
mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine
tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili dairece doğrudan iptal edilir.
(3) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin inceleme ve değerlendirmesini yaparak Daire Başkanlığı
görüşü ile bağlı olmaksızın kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit
görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır. İdari para
cezalarına ilişkin konular Kurul tarafından konunun Kurula tam ve eksiksiz olarak intikalinden itibaren en
geç üç ay içinde karara bağlanır.
Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller
(Değişik: 04 Ocak 2017 Sayı: 29938, Md. 7) MADDE 26- (1) Bu Yönetmeliğin İkinci ve
üçüncü bölümlerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim
raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi
halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede
açık görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir.
Bu durumda, 23 ve 24 üncü maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili
MADDE 27 ‒ (1) Kurul karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye
tebliğ edilir.
(2) İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde yetkili İdare
Mahkemesine başvurulabilir.
(4) Kaçakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması tahsil
işlemlerini durdurmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürelerin başlama tarihi
MADDE 28 ‒ (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen
günden itibaren başlar.
Tebligat
MADDE 29 ‒ (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü
tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar
Resmî Gazete’de yayımlanır.
Adli ve idari makamlara başvuru
MADDE 30 ‒ (1) Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya soruşturmanın
herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine 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.
(2) Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak lisans sahipleri veya yetkilileri hakkında açılan
kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği
gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Atıflar
MADDE 32 ‒ (1) 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
Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 ‒ (1) 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
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA
TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR EKLERİ
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 Adı-Soyadı,
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 (motorin türlerinde beş, diğer akaryakıt türlerinde dört) takım
numune alınarak, mührü bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenmiştir. Durumu tespit eden
iş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ile numunelerden bir adedi ilgiliye
verilmiştir.
………………; …/…/….     

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

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin
Adı-Soyadı, 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

76

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/
Yetkilisinin/Vekilinin Adı-Soyadı, T.C.
Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi
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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.
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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, Görevi/
Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası

Tesis veya İşletme Sahibinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin
Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Nosu,
İmzası, Kaşesi

Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
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27.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29012

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların
sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde
Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında ilgili mevzuatta Kuruma sunulacağı belirtilen
veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim
yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5, 5/A, 5/B, 5/C ve ek 2 nci maddeleri, 18/4/2001
tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 12 nci
maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
b) Bildirim Sistemi: İlgili mevzuat uyarınca Kurulun veya Kurumun gerekli gördüğü bildirimlerin
elektronik ortamda sunulduğu sistemi,
c) Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı (Talimat): Enerji piyasasına yönelik olarak Kurul kararıyla
kabul edilen ve Kurum internet sayfasında yayımlanan; bildirim yükümlülüklerine ilişkin bilgiler, Bildirim
Sisteminin kullanımı ve bildirim yapılması ile ilgili işlemlere ilişkin kurallar bütününü,
ç) Bildirim yapma ek süresi: Süresinde yapılamamış bir bildirimin yapılması veya hakkında
düzeltme talebi oluşturulmuş bir bildirimin düzeltilmesi için bildirim yükümlüsüne tanınan ilave süreyi,
d) Bildirim yapma süresi: Bildirim Sistemi Kullanım Talimatında belirtilen ve bildirim
yükümlülüklerinin yerine getirilebileceği zaman aralığını,
e) Bildirim yükümlüsü: Bildirim Sistemi kapsamında kendisinden bildirim yapması talep edilen
gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Bildirim yükümlüsü yetkilisi: Bildirim yükümlüsü adına bildirim yapmak üzere yetkili gerçek
kişileri,
g) Düzeltme bildirimi: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan düzeltilmiş beyanı,
ğ) Düzeltme talebi: Yapılmış bir bildirimin düzeltilmesine ilişkin Kurum veya bildirim yükümlüsü
tarafından oluşturulan talebi,
h) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan
elektronik imzayı,
ı) Enerji piyasası: Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını,
i) Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan bildirimler için Kurum tarafından
oluşturulan elektronik belgeyi,
j) Geç gönderim: Bildirimlerin bildirim yapma süresi geçtikten sonra yapılması durumunu,
k) Hatalı bildirim: Bildirimlerde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin bildirim
form açıklamalarına uygun şekilde girilmemesi veya bildirimlerde yer alan bilginin gerçeği yansıtmaması
durumunu,
l) İlgili Mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve Kurul
kararlarını,
m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
o) LPG Piyasası Kanunu: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta
geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Gizlilik
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, ilgili mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükler dikkate alınır.
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b) Bildirimlerin işlenmesi, derlenmesi, bilgiye dönüştürülmesi ve bilgilerin açıklanması sürecinde;
tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
(2) Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları
esas alınır.
Gizlilik
MADDE 6 – (1) Kurum, enerji piyasasına ilişkin elde ettiği sırlarla, piyasa faaliyeti ile ilgili teknik
mahiyetteki sırları ve mali sırları; mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuoyuna veya ilgililere sunulacak
raporlar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça gizli tutmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimlerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar
Bildirimlerin toplanması
MADDE 7 – (1) Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından
Talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, elektronik
ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da Kurum tarafından istenebilir.
(2) Talimatın ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile gerçekleştirilerek Resmî Gazete’de
ilan edilir ve Kurum internet sitesinde duyurulur.
(3) Bildirim Sistemi kullanılarak yapılan dönemsel bildirimlere ilişkin düzeltmeler, bildirim yapma
süresi sonuna kadar düzeltme talebi olmadan yapılabilir, bu durumda Kuruma en son yapılmış olan bildirim
geçerli kabul edilir. Yapılan bir bildirim için bildirim yapma süresi dolduktan sonra ne zamana kadar
düzeltme talebi beyanında bulunulabileceği Talimatta yer alır.
(4) Hatalı bildirim durumu, Talimatta belirtilen bildirim veya düzeltme yapma süresinin dolmasından
itibaren dikkate alınır.
(5) Bildirim yapma süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde bildirim süresi tatil
gününü izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzatılır.
(6) Talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında,
ilgisine göre Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu, Petrol Piyasası
Kanununun 19 ve 20 nci ve LPG Piyasası Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
(7) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu
süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için talimatta belirtilen dönemleri kapsar.
(8) Lisans iptali işlemi, o lisansa dair iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bildirim
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuatta
belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Bildirim yükümlüsü yetkilileri
MADDE 8 – (1) Bildirim yükümlüleri, bildirim yükümlüsü yetkililerini belirlemek ve bu
yetkililerin Bildirim Sistemini kullanabilmeleri için başvuru dilekçesi ile bildirim yükümlüsü yetkililerinin
bildirim yükümlüsü adına Kuruma elektronik ortamda bildirim yapmaya münferiden yetkili olduğuna dair
yazılı beyanı Kuruma sunmakla yükümlüdür.
(2) Şirketin bildirim yükümlüsü yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda birinci fıkrada
belirtilen belgeler güncellenerek Kuruma sunulur.
(3) Bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun bir şekilde yapılmasından bildirim
yükümlüsü sorumludur.
İstisnalar
MADDE 9 – (1) Bildirim yükümlüsü, bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak
yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte bildirim yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis
etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Mücbir sebepler veya bildirim yükümlüsünden kaynaklanmayan haklı sebepler nedeniyle
bildirimlerin yapılamaması durumunda Kurum, bildirimlerin yapılabilmesi için ilave süre ve yöntemler
belirleyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 	 Atıflar
MADDE 10 – (1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ENDÜSTRİYEL
KONTROL
SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
.
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kritik enerji altyapılarında kullanılan endüstriyel kontrol
sistemlerinin (EKS) bilişim süreçlerinin izlenmesi, sistem sürekliliğinin sağlanması ile siber güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında faaliyet gösteren ve Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından kritik altyapı olarak belirlenen yükümlü kuruluşların EKS’lerinde kullanılan bilişim
sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için risklerin değerlendirilerek azaltılması veya
ortadan kaldırılmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi ile Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,
b) Bildirim: Yükümlü kuruluşlarca Kuruma verilen beyanı,
c).Endüstriyel Kontrol Sistemi (EKS): Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü
ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları
aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan, kendisi ve/veya bileşenleri bilinen işletim sistemleri üzerinde koşan ya da bilinen zafiyetleri
bulunan özel işletim sistemine sahip yönetim ve kontrol sistemlerini (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme
Sistemi “SCADA”, Dağıtılmış Kontrol Sistemi ”DKS”, Gelişmiş Süreç Kontrol Sistemi “APC”, Programlanabilir Mantık Kontrolcüsü “PLC”, Uzak Terminal Ünitesi (RTU) vb.),
d).İlgili mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve Kurul kararlarını,
e).Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
f).Kurumsal Bilişim Sistemi (KBS): Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara
hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını,
g).Kritik Enerji Altyapısı: İşlevlerini kısmen veya tamamen, yerine getiremediğinde, toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin ve/veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz etkileneceği enerji ağı, varlığı, sistemi ve yapıları bütününü,
h) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
j) Yükümlü kuruluş: Bu Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan sorumlu tüzel kişileri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta
geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
İlkeler
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilir:
a) Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve enerji arzının sürekliliğinin sağlanması,
b) Ulusal düzenleme ile ulusal ve/veya uluslararası standartların dikkate alınması,
c) Kaynakların düzenli, şeffaf ve etkin kullanımının sağlanması,
d) .Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında EKS bilişim güvenlik önlemlerini almalarının ve uygulamalarının temini,
e) Enerji zincirindeki kritik sistemlerin tehdit ve zafiyetlere karşı güvenliğinin arttırılması.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlü Kuruluşlar ve Yükümlülükleri
Yükümlü kuruluşlar
MADDE 6 - (1)Yükümlü kuruluşlar elektrik iletim lisansı sahibi, OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç
olmak üzere elektrik dağıtım lisansı sahibi, OSB üretim lisansı sahibi hariç olmak üzere geçici kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip her bir elektrik üretim tesisi sahibi, boru
hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz
dağıtım lisansı sahibi, doğal gaz depolama lisansı sahibi (LNG, yer altı depolama), ham petrol iletim lisansı
sahibi ile rafinerici lisansı sahibi tüzel kişilerden oluşur.
EKS tanıma ve EKS envanter formları
MADDE 7 - (1) EKS tanıma formu, yükümlü kuruluşların EKS’lere ilişkin işlettikleri süreçlerin, bilgi
güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaların ve kaynak bilgilerinin yer aldığı formdur.
(2) Kurum tarafından EKS envanterine ilişkin talep edilecek varlık grupları, türleri ve bu varlıklara
ilişkin özel bilgilerin yer aldığı form yükümlü kuruluşlara iletilir.
(3) EKS’ler ile ilişkili olmayan KBS bileşenleri kapsam dışındadır.
(4) EKS tanıma formunun yer aldığı bildirim, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında bildirim yükümlülük tablolarında belirlenen
yöntemlerle ve tanımlanan süreler içerisinde yükümlü kuruluşlarca Kuruma bildirilir, EKS envanter formu
ise talep edildiğinde Kurum tarafından erişilebilecek bir altyapıda oluşturulur ve kuruluşun kendi sistemlerinde saklanır.
Risk yönetimi
MADDE 8 - (1) Risk yönetiminin amacı, yükümlü kuruluşların sahip olduğu EKS’lere yönelik
risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, risklerin ortadan kaldırılması veya gerçekleşmesi durumunda
etkilerinin azaltılması için aksiyonların tespit edilmesi, bu aksiyonların hayata geçirilmesi ve gereklerinin
yerine getirilip getirilmediğinin takibini sağlamaktır.
(2) Yükümlü kuruluşların EKS’lere yönelik risklerinin tespiti için yaptırdıkları güvenlik analizi ve
testlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.
(3) Kurum tarafından belirlenerek risk envanterine eklenen riskler, yükümlü kuruluşlarca kendi
EKS’leri dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirilen riskler ile ilgili mevcut durumda uygulanan kontroller de dikkate alınarak, çok yüksek, yüksek ve normal risk seviyesinde bulunan riskler risk işlemeye
tabi tutulur ve yükümlü kuruluş tarafından risk azaltma yöntemi belirlenen riskler için riskleri azaltmaya
yönelik aksiyonlar planlanır.
(4) Kurum tarafından belirlenen risklerin yanında yükümlü kuruluşlar kendi faaliyetleri doğrultusunda
belirledikleri riskleri de değerlendirir. Bu risklerin yer aldığı geri dönüşler değerlendirilerek risk envanterinin zenginleştirilmesi sağlanır.
Risklerin işlenmesi ve yükümlü kuruluşların sorumluluğu
MADDE 9 - (1) Kurum tarafından belirlenen ve yükümlü kuruluşların kendilerinin belirlediği
risklerde hangilerinin azaltılması gerektiği, hangilerinin ise kabul edildiği yükümlü kuruluş tarafından kararlaştırılır.
(2) Azaltılması kararlaştırılan riskler için kuruluşun sorumluluğunda olacak risk azaltıcı aksiyonların
açıkça planlandığı bir tedavi planı oluşturulur. Risk tedavi planında her bir risk için aşağıdaki bilgilere yer
verilir:
a) Risk ile ilgili kısa açıklama,
b) Riski azaltmak için uygulanacak kontrol(ler),
c) Uygulanması planlanan kontrollerle ilgili aktiviteler,
d) Kontrolün uygulanması ile ilgili zaman sınırı.
(3) Yükümlü kuruluş;
a).Kurum tarafından belirlenen riskler ile kendi belirlediği risklerin yılda bir kez değerlendirilmesini
sağlar,
b).Risk tedavi planını risk değerlendirme akabinde hazırlar ve altı ayda bir risk tedavi planının güncellenmesini içeren çalışmanın yapılmasını sağlar,
c).Riskleri azaltmak için, Kurul tarafından belirlenen enerji sektöründe EKS güvenlik kontrolleri arasından ilgili kontrolleri seçebilir veya ulusal/uluslararası standartlardan, dünyadaki en iyi uygulamalardan
ve kendisinin belirleyeceği özel önlemleri uygular,
d) R
. isklerin gerçekleşme olasılığına göre önceliklendirilmesini ve yüksek dereceli risklerin öncelikle
tedavi edilmesini sağlar,
e) İnsan kaynağı ve maddi kaynak sağlayarak risk tedavi planını uygular,
f). EKS envanterinde veya ağ topolojisinde önemli değişikliklerin gerçekleşmesi ile sunucularda
meydana gelen kesinti/yetkisiz erişim vb. olayların ardından ilişkili risk değerlendirmesini dolayısıyla risk
tedavi planı ve önlemlerin gözden geçirilmesini, gerekiyorsa ilave önlemlerin alınmasını sağlar.
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(4) Herhangi bir nedenle azaltılamayan riskler hakkında Kurum adına gerçekleştirilecek denetim
sonrasında karar verilir.
Enerji sektöründe EKS güvenlik kontrolleri
MADDE 10 - (1) EKS Güvenlik kontrolleri, EKS’lere yönelik riskleri tedavi etmek, yükümlü kuruluşların bilgi güvenliği seviyesini artırmak, EKS’ler üzerinde olası diğer risklerin gerçekleşme olasılığını
azaltmak amacıyla uygulanması önerilen kontrolleri tanımlamaktadır. Bu kontrollerin belirlenmesinde Kurul yetkili olup kontroller Kurum tarafından belirtilen bir veya birden fazla riski tedavi etmek için kullanılabilir.
(2) Kurul tarafından tanımlı kontroller öneri mahiyetinde olup, yükümlü kuruluş sorumluluğunda
olmak kaydıyla değiştirilerek veya ekleme yapılmak suretiyle uygulanabilir.
(3) Kontroller Kurul tarafından belirlenip Kurum internet sitesi ana sayfasında yayımlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirimlerin yapılışı
MADDE 11 - (1) Yükümlü kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini içeren bildirimler Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında, bildirim yükümlülük tablolarında tanımlanır,
yükümlü kuruluşlarca Enerji Piyasası Bildirim Sistemi aracılığı ile Kuruma gönderilir.
(2) Bildirimlerin yapılabilmesi için, Kurum tarafından ilave yöntemler belirlenebilir.
Denetim
MADDE 12 - (1) Kurum, yükümlü kuruluşların bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirip getirmediğini re’sen veya şikâyet üzerine denetler veya denetlettirir.
(2) Yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmemiş
yükümlülükler hakkında, Kurumca durumun tespiti halinde ilgisine göre 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu, 4/12/2003
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yükümlü kuruluşlar 2017 yılı için bu Yönetmelik kapsamındaki sorumluluklarından EKS tanıma ve EKS risk değerlendirmesi formlarını içeren bildirimi Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihte Kuruma göndermekle yükümlüdür.
(2) EKS envanter formunu içeren bildirim, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kuruluşların sistemlerinde hazır bulundurulur.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASINDA SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HAKKINDA TEBLİĞ
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) (Değişik:RG-10/8/2010-27668) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları
Hakkında Karar: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan,
21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak 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 — (Değişik:RG-10/8/2010-27668)
Serbest kullanıcılar hariç petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları
üçüncü kişiler mali sorumluluk sigortası asgari teminat hadleri, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak
Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük
olamaz.
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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 — (Değişik birinci fıkra:RG-10/8/2010-27668)Tüm risk sigortalarında, tanınabilecek
muafiyetin oranı, sigorta bedelinin 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.
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MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA
SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak,
çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını
sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili ve diğer mevzuata
uygun olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kullanımının
engellenmesi ve ayrıca ürün güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin
sağlanmasına ilişkin esasları kapsar.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde 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) EN: Avrupa Standartlarını,
6) TS: Türk Standartlarını,
7) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
8) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul
edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,
9) Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı
bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik
önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden
korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,
10) Üretim, İthalat, Satış ve Stok Tabloları: Madeni yağ üretimine konu olan maddelerin ve
müstahzarların; imalat sürecindeki bileşenlerine ilişkin bilgiler ile alımına, üretime sevkine, imalatına, satış
ve stok miktarlarına ilişkin bilgilerin belirtildiği tabloları,
11) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
12) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standardı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili
uluslararası standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik
özelliklere uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,
13) Lisans: Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için kurumdan almak
zorunda olduğu izin belgesini,
14) 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,
15) Madeni yağ üreticisi: Madeni yağ üretimi yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
16) 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,
17) 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,
18) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı,
çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları,
19) TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi: Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik
Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu
belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerinde
TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir
yıl olan belgeyi,
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20) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler
bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçları,
21) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
22) Yetkili Kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan
ve 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik hükümlerini, kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya
kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ambalaj, Ürün Güvenliği ve Yükümlülükler
MADDE 5 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/
veya işletilmesi için lisans alınması zorunludur. Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı
hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.
(2) Bu Tebliğde yer alan hükümler, madeni yağ üretim faaliyeti ve/veya bu faaliyete dayalı
olarak üretim yapılan tesislere ve faaliyet kapsamında üretilen ürünlere ilişkin olarak diğer kamu kurum
ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre alınması zorunlu olan lisans, izin, onay, tescil, ruhsat vb.
belgeleri alma yükümlülüğü ile faaliyete ilişkin olarak uyulması zorunlu olan usul ve esasları düzenleyen
mevzuata uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
MADDE 6 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya güvenli ürün arz etmek
zorundadır.
(2) Bu amaçla ürünün bileşimine ve ambalajına ilişkin olarak diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar
da dahil olmak üzere özellikleri, başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı
etkiler, izlenebilirliği, kullanımı, bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer
bilgiler ile birlikte ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici gruplarının bilgilendirilmesine yönelik
bilgiler, üretimi yapılan tüm madeni yağlara ait ambalajlar üzerinde belirtilir.
(3) Madeni yağ üreticileri tarafından piyasaya arz edilecek olan madeni yağlara ait tüm ambalaj
türleri (5 Litre ve altı ambalaj türleri hariç ) üzerinde asgari olarak aşağıda belirtilen bilgilerin yer alması
zorunludur.
a) Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, Kurumdan aldığı lisans numarası,
b) Lisanslı üretim tesisinin açık adresi,
c) Üretimi yapılan madeni yağın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası,
ç) Lisans sahibi tarafından Kuruma ibraz edilen tescilli marka ve tescil numarası,
d) Üretimi yapılan madeni yağın üretim tarihi, üretim seri numarası ve/veya parti kod numarası,
e) Üretimi yapılan madeni yağın adı,
f) Üretimi yapılan madeni yağın tipik özelliklerini (TBN, Viskozite İndeksi, Akma noktası,
Yoğunluk, Parlama noktası ve benzeri) tanımlayan ve performans seviyesini belirleyen bilgiler,
g) Üretimi yapılan madeni yağın kullanımına ilişkin sağlık, emniyet ve çevre bilgileri,
ğ) Üretimi yapılan madeni yağın kullanım yerine ve ürün bileşenlerine ilişkin bilgiler,
h) Üretimi yapılan madeni yağa ait ilgili TSE/TSEK standardı,
ı) Ambalajlı madeni yağın kilogram veya litre olarak net miktarına ilişkin bilgiler.
(4) Yeniden satış amacıyla ithal edilen ambalajlı madeni yağların etiketlenmesi, konu ile ilgili
uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(5) İhraç edilecek madeni yağların ambalajları, asgari olarak ürünün markasını, kilogram veya litre
olarak net miktarına ilişkin bilgileri ve üretim tesisinin açık adresini içermesi kaydıyla, ikinci ve üçüncü
fıkrada belirtilen hükümlere tabi değildir.
MADDE 7 – (1) Madeni yağların ambalajı üzerinde, madeni yağın satışı için sergilenmesinde ve
reklamlarında kullanılan metinler, isimler, ticari marka, resimler, figüratif desenler veya diğer şekillerde,
yanıltıcı ifadeler kullanılamaz.
MADDE 8 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya sunumunu
yaptıkları madeni yağlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar uyarınca Güvenlik Bilgi
Formları oluşturmak ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz etmek
zorundadır. Bu amaçla oluşturulan Güvenlik Bilgi Formları yapılacak denetimlerde, denetim yapmakla
yetkili kılınan Kurum personeline ve/veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kişi/kişilere ibraz
edilmek üzere saklanır.
(2) (Değişik:RG-23/12/2011-28151) Ayrıca madeni yağ üreticileri üretimini ve satışını yaptıkları
madeni yağlar için İmalat, Satış, Stok ve İthalat Bilgi Formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya
sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise İthalat, Satış ve Stok Bilgi Formlarını oluşturmak zorundadır.
Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler
itibariyle ilgili olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 inci günü (dönemi izleyen 35 inci gün) saat 24.00’a
kadar Tebliğ eki form formatında ve sadece elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri
Yönetimi Daire Başkanlığına göndermek zorundadır.
(3) Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Üretim, İthalat, Satış ve Stok Formları oluşturulmayan
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madeni yağlar hiçbir şekilde piyasaya sunulamaz.
MADDE 9 – (1) Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine
ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini
yapamaz.
(2) Madeni yağ üreticileri, temin ettikleri baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde
doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunamaz, ticari faaliyete konu
edemez.
(3) (Ek:RG-23/12/2011-28151) (Değişik birinci cümle:RG-28/1/2014-28896) Mevcut Türk
Standardı/TSE Kalite Kriteri’nde değişiklik (revizyon/tadil) olması veya yeni Türk Standardı/TSEK Kalite
Kriteri yayınlanması nedeniyle, madeni yağ üreticisinin sahip olduğu TSE/TSEK Uygunluk Belgesinin
yenilenmesinin gerektiği durumlarda, yeni belgenin alınması için Türk Standardının/TSEK Kalite
Kriterinin yürürlük tarihinden itibaren on sekiz ay süre tanınır. Bu süre sonunda TSE/TSEK Uygunluk
Belgesini yenilemeyen madeni yağ üreticileri bu belge kapsamında ürettiği ürünlerin üretimini belgenin
yenilenme işlemi tamamlanana kadar durdurur.
MADDE 10 – (1) Madeni yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura, sevk irsaliyesi vb. belgelerde
satışı yapılan madeni yağın adını ve 12 haneli (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasını
belirtmek zorundadır.
MADDE 11 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt,
solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu
elde edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemez ve satılamaz, akaryakıt olarak bulundurulamaz ve/
veya bu özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamaz, kullanılamaz. Madeni yağ üreticileri ve/veya
ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde
öncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağlar; ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden usulüne uygun olarak
alınmış, gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olan yerlerin
dışında hiçbir şekilde satışa sunulamaz, depolanamaz veya bu amaçla bulundurulamaz.
(3) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) (1) Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı
tesislerde yapılır. Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış ve/veya kullanım
hakkı alınmış ve/veya devralınmış Marka Tescil Belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini yapabilir.
Madeni yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ üretimi
yapamaz. Ancak bu fıkra dışında yapılacak üretimler Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre izin
alınarak yapılabilir.
(4) Madeni yağ üreticileri lisanslarında gerekli tadil işlemini yapmadan, lisansta kayıtlı olan
miktarın üzerinde baz yağ temini yapamaz ve/veya madeni yağ üretemez.
MADDE 12 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin gerçekleştirileceği 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. Standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite
uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.
MADDE 13 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları; piyasaya sunumunu yaptıkları
madeni yağların ambalajları üzerinde, ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları, bilimsel nitelikte
çalışmalara dair belgelerle ispatlamak ve denetim sırasında istenmesi halinde Kuruma veya Kurum adına
denetim yapmakla yetkili kılınan personele ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları, piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların,
insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolün ve gözetiminin
sağlanmasını teminen, sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul
ve esasları düzenleyen ilgili diğer mevzuata uymak zorundadır.
MADDE 14 – (1) Madeni yağlar; normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında
uygulandığında veya ürünün piyasaya sunumuna, etiketlenmesine ve kullanımına dair açıklamalar veya
üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan
ve çevre sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
MADDE 15 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre,
Makine, Endüstri Mühendisliği veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet alanında
mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Sorumlu
Müdür, denetim yapmakla yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken
kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali
ve teknik belgeyi denetime hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe
uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.
--------------------------------------------------(1)
Danıştay 13. Dairesinin, 2012/287 Esas nolu dosyaya ilişkin 13/02/2014 tarihli ve 2014/383 nolu kararıyla
“Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı tesislerde yapılır” hükmü iptal edilmiştir. Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22.03.2017 tarih, E.2014/4208 ve K.2017/1306 sayılı kararı ile Danıştay Onüçüncü
Dairesi’nin 13/02/2014 günlü, E:2012/287, K:2014/383 sayılı kararının BOZULMASINA karar verilmiş bulunmaktadır.
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(2) Madeni yağ üreticileri lisans kapsamındaki tesiste görevlendirilen çalışanlarına ait “Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi”ne ilişkin bilgileri üçer aylık dönemler halinde hazırlamak ve yapılacak denetimlerde
görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.
MADDE 16 – (1) Madeni yağların üretimi, depolanması, taşınması ve satışı faaliyetlerinde bulunan
gerçek ve tüzel kişiler söz konusu faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları
olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine
göre tehlikeli maddeler mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, İdari Yaptırımlar ve Yürürlük
MADDE 17 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları ilgili ve diğer mevzuatta
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak madeni yağların piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdürler. Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları madeni yağ satışı yaptıkları gerçek
veya tüzel kişilere ait kayıtları en az 5 yıl süre ile (satış faturalarıyla birlikte, satış faturalarındaki madeni
yağ alıcılarının ticaret sicil no, TC kimlik no, vergi no, vergi dairesi, fatura tarihi-no, sevk irsaliye tarihino, satılan ürünün GTİP no, miktarı, birim fiyatı vb. dökümleri gerek kayıt ortamında gerekse elektronik
ortamda) saklamak zorundadır. Bu kayıtları yapılacak denetimlerde Kurum veya Kurum adına denetim
yapmakla yetkilendirilmiş kişilere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetim yapmakla yetkili kurum
yetkililerine, talep edilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
(2) Üreticisinin tespit edilemediği durumlarda, 30 (otuz) gün içerisinde üreticisine veya ürünü
tedarik ettiği gerçek veya tüzel kişiye ait isim, fatura, adres vb. bilgileri yazılı olarak Kuruma veya Kurum
adına denetim yapmakla yetkili kişilere beyan etmeyen kişi/kişiler madeni yağ üreticisi olarak kabul edilir.
Bu kişiler hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.
MADDE 18 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üreticileri, bir önceki takvim yılına ait üretim faaliyetine yönelik olarak düzenlenen
ve içerisinde asgari olarak;
a) Lisans sahibi tarafından temin edilen baz yağların ve/veya katıkların amacı dışında kullanılıp
kullanılmadığına, ne kadarının üretimde kullanıldığına, ne kadarının stoklarda tutulduğuna ve ne kadar baz
yağ temin edildiğine,
b) Lisans kapsamında üretimi yapılan muhtelif madeni yağların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon
(GTİP) numarasına, miktarına ve bu yağların ne kadarının stoklarda tutulduğuna, ne kadarının satışının
yapıldığına ve bunların satışının yapıldığı gerçek veya tüzel kişilere ait tespitlere,
c) Madeni yağ üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen Üretim Kartlarına ve Stok sayımlarına,
ç) Madeni yağ üretim faaliyeti kapsamında düzenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,
d) Lisans kapsamında yer alan ürünlerin haricinde, akaryakıt harici ürün kullanıp kullanmadığı ile
bunlara yönelik olarak üretim yapıp yapmadığına,
e) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli olan yardımcı malzemelerin, ambalaj
malzemesinin ve benzeri temin edilip edilmediğine,
f) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli personelin istihdam edilip edilmediği, elektrik,
su ve benzeri giderlerin bulunup bulunmadığı ve yapılan üretim ile tutarlı olup olmadığına,
g) ÖTV ve KDV tahakkukuna,
ilişkin bilgilerin yer aldığı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu’nun aslını veya noter
onaylı bir suretini, yapılacak denetimlerde görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla
yükümlüdür.
MADDE 19 – (1) Bir madeni yağın ilgili mevzuat gereklerine uygun olmasına rağmen, temel
gerekleri karşılamadığı ve çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Kurum,
ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar. Kontrol sonucunda ürünün
çevre ve insan sağlığı yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından
karşılanmak üzere Kurum;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, ilgili diğer mevzuatta
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,
sağlar.
MADDE 20 – (1) Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Tebliğ hükümlerine göre
yapılır.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen idari yaptırımlar ve/veya cezalar uygulanır.
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MADDE 22 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Bu Tebliğin;
a) 15 inci maddesi 1/6/2011 tarihinde,
b) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 30/6/2011 tarihinde,
c) 10 uncu maddesi ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2011 tarihinde,
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 30/6/2012 tarihinde,
d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

___________
(1)

Bu değişiklik 12/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

12/2/2011

27844

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi

Sayısı

1.     

24/2/2011

27856

2.     

23/12/2011

28151
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Resmi Gazete Tarihi: 07.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28346

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA
TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, çevre
kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilen etanol harmanlanmasına
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve
25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan,
a) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
b) Etanol üreticisi: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından benzin türlerine harmanlama
amaçlı yakıt biyoetanolü üretme yetkisi verilmiş şirketleri,
c) Lisans: Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için kurumdan almak zorunda olduğu
izin belgesini,
ç) 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,
ifade eder.
Harmanlama yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen
benzin türlerinin,
a) 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2 (V/V),
b) 1/1/2014 tarihinden itibaren en az %3 (V/V),
oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunludur.
(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içerisinde teslim edilen benzin türlerinin
toplamının,
a) 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2 (V/V),
b) 1/1/2014 tarihinden itibaren en az %3 (V/V),
oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunludur.
Belgelendirme ve bildirim
MADDE 6 – (1) Etanol üreticileri, yerli tarım ürünlerinden imal ederek bu Tebliğ hükümleri gereği teslim
ettikleri etanole ilişkin olarak yeminli malî müşavir (YMM) tarafından her takvim yılına ilişkin düzenlenen raporlarını
Şubat ayı sonuna kadar Kuruma sunar.
(2) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, harmanlama yükümlülüğünün
kontrolüne ilişkin Kurumca talep edilen bildirimleri, benzin türleri satışı bulunmasına ya da fiilen harmanlama
yapılmasına bakılmaksızın, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliği kapsamında yapar.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 7 – (1) 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin
Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:14)”nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması,
bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa
Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan
elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve
10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde yer alan,
a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,
b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,
c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.
Harmanlama yükümlülüğü
MADDE 5 - (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve
kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V)
oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması
zorunludur.
Teknik düzenlemeler
MADDE 6 - (1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere
uygun olması zorunludur.
Uygulama esasları
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden
bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.
(2) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için
harmanlama yükümlülüğü aranmaz.
(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.
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(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.
Harmanlanma oranın yeniden belirlenmesi
MADDE 8 - (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda
rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci
maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
            

96

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE
YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN
YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2)
(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi kaynaklardan
temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve
esasların
belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) (Değişik:RG-29/6/2013-28692) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve
Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.
Uygunluk yazısı yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) (Değişik fıkra:RG-28/12/2014-29219)(2) Akaryakıt haricinde kalan petrol
ürünlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi kaynaklardan temin edilebilmesi
ve serbest dolaşıma girebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması
kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;
a) Yurt içinden temini sanayiciler,
b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar,
tarafından yapılabilir.
(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler,
bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.
(3) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan lisans sahipleri
hariç olmak üzere aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.
(4) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle,
uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler.
(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi
olması zorunludur.
(6) (Değişik:RG-1/7/2016-29759) (Değişik cümle:RG-10/3/2017-30003) Sanayiciler üretim
amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan
izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz. Yurt içi veya
yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendisine ya da kendisi
adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği, tesisini devrettiği veya Kurum
tarafından uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bulunan ya da sanayici adına ithal işlemleri
tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan ürünler, durumun belgelendirilmesi ve Kurumdan izin
alınması kaydıyla başka sanayicilere devredilebilir.
(7) (Ek:RG-1/7/2016-29759) İthalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan; ancak, yılsonunda
uygunluk yazısı sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünler, takip eden yılın Ocak
ayı sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilir. (Mülga
Cümle:RG-31/12/2016-29935 (3.Mükerrer) (…)
Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar
MADDE 5(1) – (1) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol
ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi
aşmaması veya azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg
kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.
(2) (Ek:RG-29/6/2013-28692)(1) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt
harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde
ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.
(3) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi
kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.
(4) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları
belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:
a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,
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b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi
c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi

ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti
kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.
(5) (Ek:RG-5/6/2014-29021) (Değişik:RG-1/7/2016-29759) Madeni yağ lisansı sahipleri hariç
olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde
veya serbest bölgelere girişinde sanayicilerden uygunluk yazısı aranmaz.
Başvuru
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin
etmek isteyen kişiler, öncelikle Kurum tarafından belirlenerek duyurulan elektronik altyapıyı kullanarak,
bu alanlarda talep edilen bilgilerin girişini yapacak ve bu bilgiler ile bu bilgilere göre sistem tarafından
otomatik oluşturulan başvuru formunu ilgili mevzuata uygun olarak temin ettikleri nitelikli elektronik
sertifika kullanarak elektronik imza ile imzaladıktan sonra, imzalanan bu başvuru formunun bir sureti ve
gerekli diğer belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.
(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter
tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(3) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak
Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak
beyan edilen belgeler, aynı takvim yılı içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında yeniden istenmez.
(4) Uygunluk yazısı başvurusunun 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. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. (Ek cümle:RG-1/7/2016-29759) Ancak,
Kurum gerek görmesi halinde başvuru evrakının bir kısmının ya da tamamının aslını iade etmeyebilir.
Gerekli belgeler
MADDE 7 – (Değişik:RG-1/7/2016-29759)
(1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki
belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Elektronik başvuru formu,
b) Sanayi sicil belgesi,
c) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
ç) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının,
yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin,
ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,
d) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi
odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti
(Ek-5),
e) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün
temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.
(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında
birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,
b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının,
yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,
c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş
yetki belgesi (Ek-6).
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
kapsamında (Değişik ibare:RG-8/9/2017- 30174) arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi
tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile
bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket
var ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya ilgili kurum
ya da noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının,
kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı
maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (c) bendinde
sayılan belgeler aranmaz.
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 8 – (Değişik:RG-1/7/2016-29759)
(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye
alınır.
(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır.
Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak
belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı
olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru dosyasında beyan edilen
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gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı
amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük
tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate
alınarak belirlenir.
(3) Ürün adının, başvuru talep formunda, kapasite raporunun tüketim tablosu bölümünde ve fiili
tüketim belgesinde aynı olması gerekir.
(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan miktarı
aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının ilgili kamu kurumundan belgelenmesi kaydıyla vardiya sayısı
oranında artırılabilir.
(5) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim
belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir.
Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının altıncı fıkrada
belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkra
uyarınca temin izni verilebilir. Bu şekilde verilecek izin kapsamında yapılacak hesaplamalarda başvuru
sahibinin stokunda bulunan ürün miktarı dikkate alınır.
(6) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı
verilecek miktar;
a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,
b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,
c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’i ve aşan kısmın %5’i,
ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,
d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’i ve aşan kısmın %1’i,
e) 2710.19.99.00.00.11 GTİP nolu ürün için (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hesaplamaların
sonucunda çıkan miktarın yarısı,
olarak belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hesaplamalar tek vardiya üzerinden yapılır.
(7) (Değişik:RG-8/9/2017- 30174) Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı
devrelerinin ilk veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun
ve ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla,
a) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan,
b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak
olanlar ibraz edilmeden,
Uygunluk Yazısı verilebilir.
(8) Kapasite raporunun faaliyet konusu kısmında madeni yağ üretimi yer alan ya da üretim kapasitesi
bölümünde üretilecek ürünler arasında madeni yağ olan başvuru sahiplerine madeni yağ lisansı olmaksızın
uygunluk yazısı verilmez. (Ek cümle:RG-10/3/2017-30003) Madeni yağ lisansı sona erdirilen veya iptal
edilen firmaların yürürlükte olan uygunluk yazılarının kullanılmayan kısmı Daire tarafından iptal edilir.
(9) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle, 1000
kilogram ve katları olarak verilir.
(10) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire
tarafından sonuçlandırılır.
(11) (Değişik:RG-10/3/2017-30003) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya
da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge
istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya
bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı ve/veya yetkili idarelere
bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince muhataba
uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Olur’u
ile alınabilir.
(12) Başvurunun kabulü halinde verilen akaryakıt haricinde kalan petrol ürününe ait uygunluk
yazısına ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasından ilan edilir. İnceleme değerlendirme sonucunda
başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar
MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı temin için ayrı ayrı düzenlenecek olan uygunluk yazılarında
asgari olarak;
a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,
b) Ürünün adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı,
c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrüğün adı,
ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,
yer alır.
Kapatma işlemleri
MADDE 10 – (1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların
sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması
gerekir.
(2) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip
başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun
olarak sanayici ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli
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mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya onaylı suretleri ile Ek-7 ve
eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.
(3) (Ek:RG-28/12/2014-29219)(2) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen
iznin temin edilmeyen miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında
dikkate alınır.
Süre ve iade
MADDE 11 – (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2)
(1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi uygunluk yazısının verildiği yılın 31
Aralık günü bitimine kadardır.
Tadil
MADDE 12 – (1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun
gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve
belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.
(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun
görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafından sonuçlandırılır.
Sona erme ve iptal
MADDE 13 – (1) Uygunluk yazıları;
a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,
b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin
anlaşılması üzerine,
Daire tarafından sona erdirilir.
(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının Kurum ya da
kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı ile iptal edilir.
Yurt içi satışların bildirimi
MADDE 14 – (Değişik:RG-31/12/2016-29935(3.Mükerrer)(4)
(1) Ek-1’de yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce, bu ürünlere ilişkin olarak yapılan
yurt içi satışlar, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliği çerçevesinde Kuruma bildirilir.
Uygunluk yazılarının ilanı
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-1/7/2016-29759)
(1) 31/12/2016 tarihine kadar uygunluk yazıları Kurum internet sayfasından ilan edilerek başvuru
sahibine gönderilmeye devam edilir. 1/1/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk
yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen ve elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının,
“Tek Pencere Sistemi” ne gönderilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmez. Bu Tebliğ
kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 23 haneli kod aranır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-10/3/2017-30003)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8 inci maddenin onbirinci fıkrasının ikinci cümlesi
çerçevesinde uygulanan kısıtlamalar, başkaca bir Karar aranmaksızın kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (Değişik:RG-29/6/2013-28692)
(1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
------------------(1)
29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye birinci
fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2)
Bu değişiklik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
(3)
Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
(4)
Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi

Sayısı

1.     

29/6/2013

28692

2.     

5/6/2014

29021

3.     

28/12/2014

29219

4.

18/3/2015

29299

5.

31/12/2015

29579

6.

1/7/2016

29759

7.

31/12/2016

29935 (3.Mükerrer)

8.

10/3/2017

30003

9.     

8/9/2017

30174
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AKARYAKIT HARİCİ KALAN PETROLÜRÜNLERİ TEBLİĞ EKİ
(Değişik:RG-31/12/2015-29579) (3) Ek-1
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1
G.T.İ.P. Nosu
2707.10.00.00.00
2707.20.00.00.00
2707.50.00.00.11
2707.99.99.00.00
2710.12.11.00.00
2710.12.15.00.19
2710.12.21.00.00
2710.12.25.00.00
2710.12.41.00.00
2710.12.45.00.18
2710.12.49.00.18
2710.12.51.00.00
2710.12.59.00.00
2710.12.90.00.11
2710.12.90.00.19
2710.19.11.00.00
2710.19.15.00.00
2710.19.25.00.19
2710.19.29.00.00
2710.19.31.00.00
2710.19.35.00.00
2710.19.43.00.29
2710.19.46.00.29
2710.19.47.00.19
2710.19.48.00.18
2710.19.51.00.00
2710.19.55.00.00
2710.19.62.00.39
2710.19.64.00.39
2710.19.68.00.39
2710.19.71.00.00
2710.19.75.00.00
2710.19.99.00.11
2710.19.99.00.98
2710.20.11.00.19
2710.20.15.00.00
2710.20.17.00.00
2710.20.19.00.00
2710.20.31.00.00
2710.20.35.00.00
2710.20.39.00.00
2710.20.90.00.00
2901.10.00.90.11
2901.10.00.90.12
2901.10.00.90.13
2902.11.00.00.00
2902.20.00.00.00
2902.30.00.00.00
2902.41.00.00.00
2902.42.00.00.00
2902.44.00.00.00
2909.19.90.00.13
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Tanımı
Benzol (benzen)
Toluol (toluen)
Solvent nafta (çözücü nafta)
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Diğerleri
White spirit
Diğerleri
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
Diğerleri
Diğerleri
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
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
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal
değişime tabi tutulacak olanlar
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
Diğerleri
Diğerleri
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler
Diğer yağlar
Hekzan
Heptan
Pentan
Siklohekzan
Benzen (benzol)
Toluen (toluol)
o-Ksilen
m-Ksilen
Ksilen izomerleri karışımları
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
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(Değişik:RG-31/12/2015-29579) EK-2
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-2
GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin
veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya daha
fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar
geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer
maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

Diğerleri

(Mülga:RG-5/6/2014-29021) 							
(Mülga:RG-5/6/2014-29021) 							
(Değişik:RG-29/6/2013-28692) 							
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FİİLİ TÜKETİM BELGESİ
Temini Yapan Kişinin Unvanı
Temini Yapan Kişinin Ticaret Sicil No
Temini Yapan Kişinin Oda Sicil No
Temini Yapan Kişinin Üretim Konusu
Temini Yapan Kişinin Adresi

:
:
:
:
:

Dönem

: …/…/… - …/…/…

Düzenleme Döneminde İthalatı Yapan Kişinin Üretim
Yaptığı Vardiya Sayısı

:

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda belirtilen kişinin temin ettiği (aşağıdaki tablolar temin edilen her
ürün için ayrı ayrı tanzim edilecek olup, bazyağ temini yapmış kişiler için Bazyağ; Heavy Neutral, Light Neutral,
Spindle Oil, Bright Stock vb. olarak sınıflandırılacaktır):

Ürün Adı

:
Beyanname Tarihi

GÜMRÜK BEYANNAMESİ
Beyanname Nosu

Miktarı (kg)

YURTİÇİ TEMİN BİLGİLERİ
Fatura Tarihi ve Sayısı

Miktarı (kg)

:

Ürün Adı
Satıcının Ticari Unvanı

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin toplam aldığı, üretimde kullandığı
ve stokunda bulunan hammadde miktarları:
Ürün Adı

Ürün
Adı

(I)
Yurt İçi Alımlar (kg)

(II)
(III)
Dönem Başı Dönem Başı Stok
Stok Miktarı
Miktarı (kg)
(kg) (sanayici)
(ithalatçı)

(II)
Yurt Dışı Alımlar (kg)

(III)=(I)+(II)
Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

(IV)=(II)+(III)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)=(VII)+(VIII)
Dönem Başı
Toplam
İmalatta
Dönem Dönem Sonu
Dönem Sonu
Toplam Stok Alınan Madde Kullanılan Sonu Stok Stok Miktarı
Toplam Stok
Miktarı (kg) Miktarı (kg)
Madde
Miktarı
(kg)
Miktarı (kg)
Miktarı
(kg)
(ithalatçı)
(kg)
(Sanayici)

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin Fiili Tüketim Belgesine konu olan
hammaddeleri kullanarak ürettiği ve sattığı mamuller:
Ürün Adı (Hammadde)
Toplam

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Toplam (kg)
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(Değişik:RG-29/6/2013-28692) Ek-6

YETKİ BELGESİ
TARİH
..../..../.....

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen ürünlerin ithali için yapmış olduğumuz satım sözleşmesine
istinaden .............................. yetkili kılınmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

		
		
		

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı Soyadı
İmza
Tüzel Kişilerde Kaşe

1-

İthaline Yetki Verilen Ürün Cinsleri ve Miktarı
Ticari Tanım			
Yetki Verilen Toplam Miktarı (ton)

2-

Yetki Belgesi Kapsamındaki İthalat Talebi
GTİP
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(Değişik:RG-29/6/2013-28692) Ek-7
Yeminli Mali Müşavirlik
Denetim ve Tasdik Raporu
Firma Unvanı

:

Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı, Soyadı

:

Bağlı Olduğu Oda

:

Büro Adresi

:

İletişim Bilgileri

:

Temini Yapacak Kişinin
Unvanı

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Sicil Numarası

:

Ticaret Sicil Numarası

:

İletişim Bilgileri

:

İnceleme Dönemi
					
					
					

Yeminli Mali Müşavir
Adı ve Soyadı		
İmza ve Mühür

Ekleri: 7/A, 7/B, 7/C
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(Değişik:RG-29/6/2013-28692) Ek- 7/A
SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ
ÜRÜN TESLİM TABLOSU
Tanzim Tarihi
.../.../…

İTHALATÇININ ÜNVANI:
SANAYİCİNİN ÜNVAN YADA ADI
				
Numarası

Uygunluk Yazısının
İzin
(kg)

Tarihi

Miktarı

GTİP Nosu (12 Hane)

Sanayiciye Teslim Edilen
Toplam Miktar(kg)

				
Gümrük Beyannamesinde Yer Alan
Beyanname Numarı
(16 Haneli)

Ürünün
GTİP No (12 Hane)

Ticari tanım

Net Miktarı (kg)

				
Şirket kayıtlarınını vce resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu
tarafımca tespitedilmiştir.
Yeminli Mali Müşavir Onayı / Bağımsız Denetçi Onayı

* Kapatılacak uygunluk yazısı kapsamında birden fazla teslimat yapılması durumunda teslim edilen
miktarın toplamıdır.
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Fatura Tarihi

Tanzim Tarihi
…/…/…

GTİP No (12 Hane)

Toplam

Ticari Tanım

Net Miktar (Kg)

(X)
(VII)
(IX)
Tablo
(I) + (II) +
(VIII)
Tablo Tanzim
Tanzim
(III) + (IV)
İmalatta Kullanılan Miktar ve Diğer Tarihindeki Tarihindeki
+ (V) +
(kg)****
Stok Miktarı Stok Miktarı
(VI) Alınan
(ithalatçı) (kg) (sanayici)
Toplam
(kg)
Madde
Miktarı (kg)

Şirket kayıtlarının ve resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tarafımca tespit edilmiştir.
										
Yeminli Mali Müşavir Onayı / Bağımsız Denetçi
												
Onayı
*
Bir önceki uygunluk yazısı başvurusunda ithalatçı stokunda bulunduğu beyan edilen miktar.
** Bir önceki uygunluk yazısı başvurusunda sanayici stokunda bulunduğu beyan edilen miktar.
*** İthalatçı tarafından sanayici adına alınan uygunluk yazısında yer alan izin miktarı.
**** Fire, zayi, dahili tüketim vb. çıktılar toplamı.

Fatura Sayısı

İthalatçıdan Temin Edilen Ürünün

(III)
(V)
(IV)
(VI)
Uygunluk Yazısı
Yetki Verilen
Yurt İçi
Kendi Adına
Diğer
İzin Miktarı Kapsamında
Yapılan
Üreticiden
İthalatçıdan
İthalatçıdan
(kg)***
Alınan
İthalat
Alınan
Alınan Miktar
Miktarı (kg)
Miktar (kg)
(kg)
Miktar (kg)

				

İthalatçının Ünvanı

(I)
(II)
Bir önceki
Bir önceki
başvuruda beyan
başvuruda
Uygunluk
edilen madde
beyan edilen
Yazısı No
miktarı (ithalatçı) madde miktarı
(kg)*
(Sanayici) (kg)**

SANAYİCİ
:
ÜNVANI VEYA ADI :

İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN
HAREKET TABLOSU

										Ek- 7/B
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İzin Miktarı
(kg)

Toplam

Ticari Tanım

(IV)
İstistna ve
muafiyet
kapsamanıda
temin edilen
Miktar toplamı
(kg)*

GTİP No (12 Hane)

Net Miktar (Kg)

Net Miktar (Kg)

(IX)
Tablo Tanzim Tarihindeki
Stok Miktarı (kg)

Tanzim Tarihi
......./....../...........

Ek- 7/C

Şirket kayıtlarının ve resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tarafımca tespit edilmiştir.
										
Yeminli Mali Müşavir Onayı / Bağımsız Denetçi
												
Onayı
*
Tebliğin istisna ve muafiyet kapsamında uygunluk yazısı olmaksızın temin edilen toplam miktar.
** Fire, zayi, dahili tüketim vb. çıktılar toplamı.

Toplam

Ticari Tanım

(V)
(VI)
(I) + (II) + (III) İmalatta Kullanılan Miktar ve Diğer
+ (IV) Toplam
(kg)**
Madde Miktarı
(kg)

											

Fatura Sayısı

Yurt İçinden Temin Edilen Ürünün

GTİP No (12 Hane)

Fatura Tarihi

Beyanname Numarası (16 Hane)

Satıcının Ticari Ünvanı

(II)
İthal Edilen
Miktar (kg)

(III)
Yurt İçinden
Temin Edilen
Miktarı (kg)

Gümrük Beyannamesinde Yer Alan

(I)
Bir önceki başvuruda
beyan edilen madde miktarı Uygunluk
Yazısı No
(ithalatçı) (kg)

SANAYİCİNİNUNVANI VEYA ADI:										

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

Tablonun (VII) = (VIII) + (IX) + (X) eşitliği sağlanması gerekmektedir.
PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE
YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
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Ek-8
							
(Mülga:RG-31/12/2016-29935)
		
							
									
Ek-9
							
(Mülga:RG-31/12/2016-29935)
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ
UYARINCA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU
MADDESİ
UYARINCA 2018 YILINDA UYGULANACAK PARA
CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden
değerleme oranı olarak tespit edilen %14,47 (yüzde ondört virgül kırk yedi) oranında artırılarak yeniden
belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine ve
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak
idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN
İLGİLİ HÜKMÜ

2018 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ
PARA CEZALARI
(TL)

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

1.436.030

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

1.220.624

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi

502.609

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi (ton başına)
19 uncu maddenin yedinci fıkrası

283
2.150-100.520

Diğer idari para cezaları
MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki
fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
(2) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç
olmak üzere bayiler için aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan idari
para cezasının beşte biri uygulanır.
(3) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır. (
4) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İÇİN KAMU KURUM VE
İLE ÖZEL DENETİM KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMINA İLİŞKİN USUL VE

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İÇİN KAMU
KURUM VE KURULUŞLARI
İLE ÖZEL DENETİM KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
21.04.2005 tarihli ve 25793 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI
Karar No : 473/8

Tarih : 08.04.2005

. Denetim Dairesi Başkanlığının 28/03/2005 tarihli ve DDB.14.301.05/114 sayılı Başkanlık Makamına
Müzekkeresi çerçevesinde; Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esasların kabul edilerek yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
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ULUSAL MARKER TEMİNİ VE TESLİMİ İLE
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

ULUSAL MARKER TEMİNİ VE TESLİMİ İLE YÜKÜMLÜ
YÜKLENİCİ SEÇİMİ
26/07/2005 Tarihli Ve 25887 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 526					

Karar Tarihi: 22/07/2005

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/07/2005 tarihli toplantısında, “Ulusal Marker Temini ve
Teslimi İle Yükümlü Yüklenici Seçimine İlişkin” aşağıdaki karar alınmıştır.
Madde 1 — Ulusal marker temini ve teslimi ile yükümlü yüklenicinin seçimine ilişkin ihale Kurul
Kararı ile yapılır. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazete ve günlük ulusal yayın yapan en yüksek tirajlı iki
gazetede ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru-cevap yöntem ve süresi, istenecek
bilgi ve belgeler ile diğer hususlar yer alır.
Madde 2 — İhale başvuruları ve tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla yeterli sayıda üyeden
müteşekkil komisyon Kurul Kararı ile oluşturulur. Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından
belirlenir.
Madde 3 — İhalenin herhangi bir aşamasında, Kuruma yanıltıcı veya sahte bilgi, belge verdiği tespit
edilen başvurular değerlendirmeye alınmaksızın ihale dışında bırakılır.
Madde 4 — Aşağıda belirtilenler, ihaleye başvuruda bulunamaz:
a)
b)

c)
d)

İhale ilan tarihi itibari ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
Yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişi hissedarlarının;
taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya
nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar; istimal
ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından
dolayı hüküm giyenler,
Petrol Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi şirketlerin ortak olduğu şirketler,
Kurum personeli ve birinci dereceye kadar kan ya da kayın hısımlarının organize borsalar
aracılığıyla edindikleri hisse senetleri hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı hissedar
olanlar.

İhalenin herhangi bir aşamasında, yukarıdaki durumların tespiti halinde, ilgilinin teminatı Kurum
lehine irat kaydedilir.
Madde 5 — İstekliler, ihale ilanında yer alan usul ve esaslara uygun olarak belirtilen süre içerisinde
Kuruma başvuruda bulunur. İhale komisyonu, isteklileri yeterlilik açısından değerlendirmeye tabi tutar.
Yeterlilik değerlendirmesi, isteklilerin sunduğu;
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a)
b)
c)
d)

ULUSAL MARKER TEMİNİ VE TESLİMİ İLE
YÜKÜMLÜ YÜKLENİCİ SEÇİMİ

Marker üretim tecrübesine ilişkin bilgi ve belgeler,
İstekliyi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış ulusal markerin teknik özellikleri ile
kontrol cihazlarının teknik özelliklerinin karşılandığına dair taahhüt,
İsteklinin (konsorsiyum, iş ortaklığı dahil) kendisinin veya ortaklarından birinin marker
üretim şirketi olması veya marker üretim şirketinin, isteklinin ihaleyi kazanması halinde
istekliye ortak olacağını taahhüt,
İhalenin kazanılması halinde Kurum ile sözleşme imzalayacak şirket sermayesinin
2.000.000.-(ikimilyon Yeni Türk Lirası) YTL (2.000.000.000.000.-(ikitrilyon Türk Lirası)
TL)’nin altında olmayacağına dair istekliyi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış taahhüt

esas alınarak yapılır.
Değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından hazırlanan rapor Kurula sunulur. Kurul
tarafından yeterli bulunmayanlara durum bildirilir. Yeterli bulunanlar, Kurumdan ihale dosyası almak ve
tekliflerini ihale dosyasına uygun şekilde hazırlayarak belirtilen süreler içinde Kuruma sunmak üzere yazılı
olarak davet edilir.
Madde 6 — İhale dosyasında; tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin verileceği para
cinsi, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sözleşme süresi, geçici ve kesin teminat
miktarları ile ilgili usul ve esasları içeren idari şartname, temin edilecek ulusal markerin teknik özellikleri
ile kontrol cihazlarının özelliklerini içeren teknik şartname ve ihaleyi kazanan istekli ile imzalanacak
sözleşme taslağı yer alır.
İlgili mevzuat, ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Madde 7 — Kurul, tekliflerin verilmesi için tanınan sürenin sona ermesinden önceki herhangi bir
tarihte ihale dosyasında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yazılı olarak, ihale dosyası almış bulunan bütün
isteklilere bildirilir ve teklif sahibi tüm isteklileri bağlar.
Madde 8 — Teklifler, birim ulusal marker bedeli üzerinden değerlendirilir. Teklifler en düşük birim
ulusal marker bedeline göre sıralanır ve teklif sahipleri arasında açık eksiltme yapılır. Kurul, eksiltme
sonucu en düşük teklifi veren ve sözleşme imzalamaya hak kazanan istekli ile sıralamadaki isteklilerden
birini onaylayabileceği gibi verilen teklifleri uygun bulmadığı takdirde ihaleyi iptal de edebilir.
İhaleye birden fazla isteklinin teklif vermemesi durumunda ihalenin yapılıp yapılmayacağına
Kurul karar verir.
İhale ile belirlenen birim ulusal marker bedeli, sözleşme süresi boyunca uygulanır.
Madde 9 — İhale sonucu alınan Kurul Kararı, Tebligat Kanunu hükümlerine göre teklif veren
isteklilere gönderilir ve ihaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet bildiriminde
istekliden, sözleşme imzalamadan önce yapılması gereken işlemleri bildirimde belirtilen sürede
tamamlayarak, kesin teminat tutarı ile birlikte Kuruma müracaat etmesi istenir. İsteklinin süre uzatımı
talebinde bulunması ve bu talebin Kurul tarafından kabul edilmesi halinde, müracaat süresi uzatılabilir.
Madde 10 — Teklifle birlikte verilecek geçici teminat ve sözleşme imzalamaya hak kazanılması
halinde verilecek kesin teminat olarak;
a) Kurum adına banka veya özel finans kurumu hesaplarında bloke edilmiş Euro tevdiat veya
Euro nakit veya
b) Euro olarak düzenlenmiş banka veya özel finans kurumu teminat mektubu, verilir.
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Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk banka veya özel finans kurumlarından
kontrgaranti aranır. Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Teminat
mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir.
Madde 11 — Kurum, gerekli görmesi halinde, verilen teminatların para birimi ile kaynağının ve
cinsinin değiştirilmesini isteyebileceği gibi teminat olarak sayılan değerlerden bir veya bir kaçının birlikte
tevdi edilmesini de isteyebilir. Kurum talebiyle yapılacak teminat değişikliklerine ait masraflar teklif
sahipleri tarafından karşılanır.
Madde 12 — Geçici teminat maktu olarak belirlenir ve ihale ilanında yer alır, kesin teminat tutarı
ise ilgili şartnamede belirtilir.
		 Madde 13 —Kurul onayı ile sözleşme imzalamaya hak kazanan istekli, Kuruma, ilgili şartnamede
belirtilen tutarda kesin teminatı sunar ve geçici teminatı isteklinin yazılı talebi üzerine 2 Ay içerisinde Kurum
tarafından iade edilir. Varsa diğer isteklilerin geçici teminatları ise sözleşme imzalanmasını müteakip ya da
sözleşme imzalanmasını beklemeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri üzerine iade edilir.
Madde 14 — Kesin teminatın iadesine ilişkin hususlar sözleşmede belirtilir.
Madde 15 — Aşağıda belirtilen hallerde, geçici veya kesin teminat iade edilmeyerek Kurum
lehine irat kaydedilir:
a)
Teklifler verildikten sonra, sözleşme imzalamaya hak kazanan
istekli ilan edilinceye kadar geçen sürede ihaleden çekilinmesi,
b)
Sözleşme imzalamaya hak kazanıldığı halde süresinde sözleşme
imzalamak için gerekli işlemlerin tamamlanmaması veya sözleşme imzalamaktan
imtina edilmesi,
c)
Sözleşme imzalayan tüzel kişinin iflası,
d)
Sözleşmede belirtilen diğer haller.
Madde 16 — İstekli, 9 uncu maddede verilen süre içerisinde ve istenecek diğer bilgi ve belgeleri
Kuruma sunarak, sözleşme imzalar.
İsteklinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, mevcut teminatı Kurum lehine irat
kaydedilerek sözleşme, öncelik sırasıyla geçici teminatını almayan diğer isteklilere teklif edilir. Yapılan
teklifin kabul edilmemesi halinde geçici teminatları iade edilir ve yeniden ihaleye çıkılır.
Madde 17 — Kurum tarafından açılan Ulusal Marker Temini ve Teslimi İle Yükümlü Yüklenici
Seçimine İlişkin İhale; Kurum kullanımında bulunan herhangi bir kaynaktan harcama yapılmayacak
olması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa
tabi değildir. Kurul, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen veya gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin
her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme
yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi
bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için
her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve herhangi bir tazminat talep edemez. Kurul, bu karar
ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulamaz. Kurul, gerekli gördüğü diğer önlemleri almakta serbesttir.
Madde 18 – 4 Mart 2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
24/02/2005 tarihli ve 442 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 19 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERENSİLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNE AİT
TESİSLERDE NUMUNE KABI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMESİ

NUMUNE KAPLARI
30 temmuz 2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

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)

(Değişik: RG-16/12/2017-30272) 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 tarihli ve 1394 s. Kurul Kararı Md. 1; 05/12/2007 tarihli
ve 26721 s. RG) Bu Karar, 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ELEKTRONİK SİSTEMLE AKARYAKIT SATIŞI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Tarih : 07/02/2007								

Sayı: 1088/1

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının 01/02/2007 tarihli ve PPD\13.870.2\1479 sayılı Başkanlık Makamına
Müzekkeresi çerçevesinde; 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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BAYİ DENETİM SİSTEMİ
6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kurul Kararı
Karar No: 1240

Karar Tarihi: 27/6/2007

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında Dağıtıcı
Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) (Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 1; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı
sahiplerinin tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt 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) (Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 2; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete) Bu Kararda geçen;
a) Akaryakıt hareketi: Akaryakıta ilişkin alış, satış ve stok hareketleri dâhil her türlü fiziki yer
değiştirmeyi,
b) Arıza: Elektronik verilerin oluşturulamamasına sebep olan durumları,
c) Aykırılık: Kayıt dışı ikmal ve/veya izinsiz müdahale durumunu,
ç) Bayi denetim sistemi: İstasyon otomasyon sistemi aracılığıyla elde edilen elektronik verilerin
sürekli olarak uzaktan izlenmesine ve denetlenmesine imkân sağlayan sistemi,
d) Bildirim sistemi: 27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 sayılı “Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği”
hükümleri uyarınca tanımlanan sistemi,
e) Elektronik veriler: Elektronik ortamdaki akaryakıt hareketleri ve fiyatları ile ilgili olan verileri,
f) İstasyon otomasyon sistemi: Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketine konu elektronik
verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan bayi denetim sisteminin parçasını,
g) İzinsiz müdahale: Bayilik lisansı sahibinin lisansına kayıtlı dağıtıcı lisansı sahibinin yazılı
izni dışında istasyon otomasyon sistemini devre dışı bırakan veya sistemin doğru çalışmasını engelleyen
doğrudan veya dolaylı her türlü müdahaleyi,
ğ) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
h) Kayıt dışı ikmal: Bayisi olduğu dağıtıcı lisansı sahibi haricinde akaryakıtın ikmali,
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,
i) Otomasyon sistemi kılavuzu: Ek-1’de yer alan Kurumun tanımlayacağı açıklamaları, tablo ve
rapor formatlarını,
j) Otomatik uyarı sistemi: İstasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit edebilecek bayi
denetim sisteminin bir parçasını,
k) Uzaktan erişim sistemi: Bayi denetim sistemi kapsamındaki elektronik verilere erişim
sağlayacak Kurumun belirleyeceği kıstaslara göre düzenlenmiş web arayüzünü,
l) Tadilat: Akaryakıt istasyonlarında ilgili diğer mevzuat kapsamında izin alınarak yapılan
değişiklikler,
m) Zaman damgası: 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri
uyarınca tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü
MADDE 4- (Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 3; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında piyasaya
sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapar, bayilerinde kaçak akaryakıt
satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular. Bu
kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:
(1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt satışının
yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda
dağıtıcı lisansı sahibi:
a) Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketlerini elektronik ortamda izlenebilmesine yönelik
istasyon otomasyon sistemi kurar. Bayi denetim sistemi ile bayilerindeki akaryakıt hareketlerini izler ve
raporlar.
b) Bayi denetim sistemi kapsamındaki;
i. Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kuruma sağlayacağı elektronik verileri,
ii. Kurumun erişimine ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği
ölçüde erişimine imkân sağlayan uzaktan erişim sistemini,
iii. Bildirim sistemi aracılığıyla göndermesi gereken bildirimleri,
otomasyon sistemi kılavuzuna göre oluşturur ve Kuruma sunar.
c) Kurum tarafından uzaktan bayi denetim sistemini anlık sorgulanmasına yönelik olarak Ek-2’de
yer alan tanımlara uygun web hizmetlerini Kurumun erişimine sunar.
ç) Bayi denetim sistemi kapsamında elde edilen verilerden faydalanarak Kurumun ayrıca talep
edeceği her türlü bilgi, belge ve raporları hazırlar.
d) Bayi denetim sistemine, istasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit etmeye yönelik
veriler arası karşılaştırmaları da içeren otomatik uyarı sistemi kurar ve uygular.
e) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin dağıtıcı
değiştirmesi halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden itibaren en geç bir ay; dağıtıcı şirket
birleşmeleri veya dağıtıcı şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde
akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar.Bayilik sözleşmesinin herhangi bir
sebeple sona ermesi halinde, piyasa faaliyetine devam edilen istasyonda bulunan kurumsal kimlik öğeleri;
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen süreler içerisinde dağıtıcı değişikliği tadilinin yapıldığı
tarihe kadar veya süresi içinde tadil başvurusu yapılmaması ya da Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz
edilmemesi nedeniyle bayilik lisansının sona erdirildiği tarihe kadar kaldırılamaz.
(2) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ve bayilik lisansı sahiplerinin Kurum tarafından bayilik lisansında
dağıtıcı değişikliği tadili yapılıncaya ve/veya ilgili bayilik lisansı sona erinceye veya iptal edilinceye kadar
bayi denetim sistemi kapsamındaki yükümlülükleri devam eder.
(Ek: RG-11/02/2012-28201) İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 5 - (Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 4; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete) (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri,
a) Akaryakıt istasyonlarında tadilat dışında kalan her yerde (tank, geçici tank, pompa vs.) istasyon
otomasyon sisteminin çevrim içi olmasını ve bayi denetim sistemi kapsamında veri kaybı oluşmamasını
sağlar.
b) Bayilerindeki istasyon otomasyon sistemi usul ve esaslara uygun olacak şekilde çevrim içi olana
kadar ilgili bayiye akaryakıt ikmali yapamaz.
c) Bayi denetim sisteminde ve/veya istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaları, ilk arızanın
meydana geliş tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde giderir.
ç) Bayilik lisansı sahiplerinin lisanslarında Kurum tarafından dağıtıcı değişikliği tadili yapıldığı
günden itibaren 10 gün içerisinde istasyon otomasyon sistemini çalışır hale getirir.
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d) Elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.
e) Bayi denetim sistemi kapsamında yer alan elektronik verilerde değişiklik yapamaz.
f) Bayisinin talebi halinde istasyonuna ait elektronik verileri bayisiyle paylaşır.
g) Otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan uzaktan erişim sistemi ile oluşturulması gereken
raporlara ait verileri, zaman damgası ile en geç 3 gün içerisinde işaretler.
(2) Bayilik lisansı sahibi,
a) Akaryakıt istasyonlarında kurulu olan istasyon otomasyon sisteminin güvenliğinden sorumludur.
b) İstasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunamaz.
c) İstasyon otomasyon sistemi çevrim içi olmayan yerlerde (tank, geçici tank, pompa vs.) akaryakıt
hareketine konu eylem (satış, dolum vs.) gerçekleştiremez.
ç) Satışlarıyla ilgili dağıtıcısının talep ettiği her türlü belgeyi 5 gün içinde ibraz eder.
(3) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablo, tanım ve koşullar ile Ek-2’de yer alan sorgulamalarda
ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabilir.
(4) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablolar oluşturulurken belirsizlik oranları her bir akaryakıt
türü için tablo açıklamalarında yer alan formüllere göre hesaplanır.
MADDE 6 -(Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 5; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete) (1) Dağıtıcı lisansı sahibi:
a) Akaryakıt istasyonunda aykırılık tespit etmesi halinde; konuya ilişkin bilgi belgeler ile istasyon
otomasyon sistemi verilerini bildirim sistemi aracılığıyla 24 saat içinde Kuruma bildirir.
b) Her bir bayisine ilişkin otomasyon sistemi kılavuzundaki “İstasyon Otomasyon Sistemi” ve/veya
“Köy Pompası Otomasyon Sistemi” verilerini, birbirini takip eden 5 gün boyunca Kuruma sağlamaması
durumunda verilerin sağlanmadığı ilgili bayisine ve/veya köy pompasına akaryakıt ikmalini keser. Akaryakıt
ikmalinin kesildiği günden itibaren 5 gün içerisinde söz konusu verileri tekrar Kuruma sağlamaya devam
eder ve akaryakıt ikmaline başlar. Ancak, tadilat söz konusu ise tadilata ilişkin belgeyi bildirim sistemi
aracılığıyla Kuruma bildirmesi durumunda bu hüküm dikkate alınmaz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- (Mülga: (RG 21/02/2015-29274) 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul
Kararı)
Yürürlük
MADDE 7 - -(Değişik: 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı, Md. 8; 21/02/2015
tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete) (1) Bu Karar 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararının
Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
		

Tarihi						
Sayısı
6/7/2007
26574
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
Tarihi

Resmi Gazete’nin

Sayısı

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2007

1348

24/10/2007

26680

2-

27/12/2007

1442

30/12/2007

26742

3-

30/6/2008

1660

4/7/2008

26926

4-

27/8/2009

2221/5

8/9/2009

27343

5-

25/3/2010

2483/8-2

1/4/2010

27539

6-

28/12/2010

2967-5

31/12/2010

27802

7-

22/6/2011

3287

1/7/2011

27981

8-

6/7/2011

3312-5

16/7/2011

27996

9-

25/1/2012

3657-4

11/2/2012

28201

10-

21/06/2012

3889-12

29/6/2012

28338

11-

19/09/2013

4614-11

06/10/2013

28787

12-

22/08/2014

5180-3

30/08/2014

29104

13-

12/02/2015

5468-1

21/02/2015

29274
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ULUSAL MARKER UYGULAMASI KAPSAMINDA ULUSAL MARKER İLE
İŞARETLENEN AKARYAKITIN PİYASAYA SUNULMASI

ULUSAL MARKER UYGULAMASI KAPSAMINDA ULUSAL MARKER
İLE İŞARETLENEN AKARYAKITIN PİYASAYA SUNULMASINA İLİŞKİN
DUYURU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2007 tarihli ve 1401 sayılı Kurul Kararı ile 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.

Kamuoyuna duyurulur.
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ALTMIŞ BİN TON BEYAZ ÜRÜN SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALTMIŞ BİN TON BEYAZ ÜRÜN SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
17/04/2008 tarihli ve 26850 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI
KARAR NO: 1567/13

KARAR TARİHİ: 10/04/2008

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/04/2008 tarihli toplantısında;
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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EMSAL PETROL

EMSAL PETROL
01 Nisan 2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No: 2480

Karar Tarihi: 24/03/2010

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

MADENİ YAĞ MARKA TESCİL
TC.
EN ER J İ P İ YA SA SI
D Ü Z EN LE ME KU R U L U
KARAR ÖRNEĞİ
TOPLANTI TARİHİ
KARAR SIRA NO

: 01/04/2010
: 2499/15

15. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının 29/03/2010 tarihli ve PPD.13.200.00.00-2914 sayılı
Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Kurumumdan madeni yağ lisansı almış olup, ancak
ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Marka Tescil Belgesini Kuruma ibraz etmemesi nedeniyle lisansı
iptal edilen gerçek veya tüzel kişilerden; aynı faaliyet için yapacakları lisans başvurusu kapsamında ilgili
kurumdan alınan Marka Tescil Belgesinin noter onaylı suretini lisans başvurusu hakkında alınan uygun
bulma kararında belirtilen süre içerisinde,
karar verilmiştir.
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TESLİM NUMUNELERİ

TESLİM NUMUNELERİ
1 Nisan 2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı
Karar No: 2483/8. 2)			

Karar Tarihi: 25/03/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2010 tarihli toplantısında; ekteki,
2)
Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar”a ait Kurul Kararının,
kabul edilerek yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
TESLİM NUMUNELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Karar, analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak veya alıcıya verilmek üzere alınanlar ile
itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Numunelerin Alınması
Madde 2 – Numuneler, Aralık 2005 tarihli TS 900-1 EN ISO 3170 “Petrol Sıvıları –Elle Numune Alma”
veya Mart 1999 tarihli (Şubat 2005 dahil) TS 900-2 EN ISO 3171 “Petrol Sıvıları – Boru Hattından Otomatik
Numune Alma” standardına uygun olarak alınır. Denizcilik yakıtlarında, uluslararası düzenlemelerde yer
alması kaydıyla başka numune alma usulleri de uygulanabilir.
Teslim numuneleri; Aralık 2007 tarihli TS 13316 “Numune Kapları-Ham Petrol, Akaryakıt ve Madeni
Yağlar İçin- Numunenin Muhafaza Edilmesi ve Taşınması Amacıyla Kullanılan” standardına uygun birer
litrelik numune kaplarına
a) Laboratuvara sevk edilmek üzere asgari olarak;
(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 8, diğer akaryakıt türlerinde 4,
(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 2,
b) 400 gros tondan büyük gemilere yapılan satışlarda alıcıya verilmek üzere tüm akaryakıt türlerinde 1,
adet alınır.
Denizcilik yakıtlarında ise isteğe bağlı olarak, muhtelif kaplara, istenilen miktarda ilave teslim numunesi
alınabilir.
Numunelerin mühürlenmesi ve laboratuvara sevki
Madde 3- Laboratuvara sevk edilmek üzere alınan teslim numuneleri, numuneyi alan kişi tarafından
mühürlenerek, aynı gün içerisinde laboratuvara teslim veya sevk edilir.
Farklı seviye numunesi alınması halinde, birleşik numune laboratuvarca hazırlanarak numune kabına konur
ve mühürlenir.
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Laboratuvarlar, analiz raporunu, kendilerine teslim edilen numune kaplarından rastgele seçtiği,
(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 2,
(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 2, diğer akaryakıt türlerinde 1,
adedini kullanarak tanzim eder. Aynı miktardaki numuneyi saklar veya saklanmak üzere uluslararası
gözetim şirketine teslim eder.
Denizcilik yakıtlarına ilişkin teslim numuneleri, araca teslim anında, satıcı tarafından, alıcının huzurunda
mühürlenir.
Numunelerin saklanması
Madde 4 - Laboratuvar veya uluslararası gözetim şirketleri numuneleri teknik gereklere uygun koşullarda
üç ay süreyle saklar. Saklama süresince, Kurum veya mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir
alınması istenmeyen numuneler imha edilir. Saklanan numunelerin analizi, Kurumun veya mahkemenin
kararına istinaden, analiz raporunu tanzim eden laboratuvardan farklı bir laboratuvarda yapılır. Yeniden
inceleme sonucu, akaryakıtın teknik düzenlemelere veya diğer mevzuata aykırılığının tespiti halinde, analiz
raporunu ibraz etmekle yükümlü kişiler, anılan raporun kendilerine tebliğini izleyen üç iş günü içerisinde,
durumu yazılı olarak Kuruma ve analiz raporunun temsil ettiği partiden satış yapılan kişilere bildirir.
Numunelerinin Verilmesi
Madde 5 - İhrakiye satıcıları, 400 grostonun üzerindeki deniz araçlarına yapılan satışlarda, alıcılara
mühürlü numune vermekle yükümlüdür.
Numunelerin Kayıtlanması
Madde 6 - Saklanan numuneler ile ilgili hareketler kayıt sistemi içinde takip edilir.
Diğer Hususlar
Madde 7 – Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilerin talep etmesi halinde, teslime konu akaryakıtın ulusal marker
kontrolünü yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 8 – 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul kararının dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 – Bu Karar 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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ULUSAL MARKER KONSANTRASYON ARALIĞI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 2759					Karar Tarihi:06/09/2010

1 Ekim 2010 tarihinden itibaren ulusal marker uygulaması kapsamında, ulusal marker ile
işaretlenen akaryakıtın piyasaya sunulmasında, Marker K ölçüm cihazı ile ölçülecek ulusal marker
konsantrasyon aralığının sınırının % 97- % 108 olarak belirlenmesine, ancak % 108’in üzerinde ölçülen
ölçümlerde TÜBİTAK onayının alınarak akaryakıtın piyasaya sunulmasına,
karar verilmiştir.
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25 Aralık 2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurul Kararı
Karar No: 2924/2                                                                Karar Tarihi: 15/12/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2010 tarihli toplantısında; 31/01/2011 tarihinden
itibaren akaryakıt ve madeni yağ satışlarında; hizmet ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon,
kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmamasına,
karar verilmiştir.

132

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

ELEKTRONİK SİSTEMLERLE KULLANICILARA YAPILACAK AKARYAKIT SATIŞLARI

ELEKTRONİK SİSTEMLERLE KULLANICILARA YAPILACAK
AKARYAKIT SATIŞLARI
22/11/2010 tarihli ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 2870			

Karar Tarihi: 09/11/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2010 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Elektronik
Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine
İlişkin Usul ve Esaslar”a dair aşağıdaki Karar alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA ELEKTRONİK SİSTEMLERLE KULLANICILARA YAPILACAK
AKARYAKIT SATIŞLARI İÇİN SUNULACAK FİNANSAL ARACILIK HİZMETLERİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 1- (1) Dağıtıcı ve istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahipleri, elektronik sistemlerle
kullanıcılara yapılacak akaryakıt satışları için bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirlenen yükümlülükleri
yerine getiren sermaye şirketlerinden finansal aracılık hizmeti alabilir.
(2) Finansal aracılık hizmetleri sadece;

		

a)

Elektronik sistemlerin kullanıldığı,

b)

İkmalin bayilik lisansına sahip akaryakıt istasyonlarından yapıldığı,

c)

Karayolu araçlarının enerji ihtiyacının karşılandığı

akaryakıt satışları için alınabilir.

MADDE 2- (1) Finansal aracılık hizmeti verecek sermaye şirketleri;
a)

Faaliyetlerini, genel hükümlere ve petrol piyasası mevzuatına uygun olarak, lisans sahipleri
ve kullanıcılarla akdedilecek yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütmek,

b)

Akaryakıt alım-satımı yapmamak ve akaryakıt bedelini, kullanıcılara aynen yansıtmak,

c)

İlgili mevzuata göre lisans sahiplerince belirlenen akaryakıt fiyatlarına müdahale etmemek,

ç) Fatura tanziminde ve tahsilâtlarında mali mevzuata uygun hareket etmek,
d)

Hizmet bedeli tahsil edilecekse, bu bedeli ayrıca faturalandırmak ve akaryakıt fiyatına
eklememek veya akaryakıt fiyatından indirmemek,

e)

Lisans sahipleri ve kullanıcılarla yapılacak sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak
değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,

f)

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin
inceleme yapmasına müsaade etmek, ile yükümlüdür.

MADDE 3- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA
SUNUMU
11 Mayıs 2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No : 3195-11					
Karar Tarihi : 28.04.2011
					
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2011 tarihli toplantısında; “Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü fıkrası Uyarınca
Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞİN
11 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI UYARINCA YAPILACAK ÜRETİMLERE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
MADDE 1 – Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar ve
Madeni Yağ Lisansı sahipleri, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11
inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, madeni yağ üretim tesisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahiplerine,
sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne (OEM) aşağıda belirlenen yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi kaydıyla madeni yağ üretimi yapabilir.
a) Madeni yağ üretim faaliyetini, petrol piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan usul
ve esaslara göre yürütmek,
b) Lisanslarında kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ tüketimi ve madeni yağ üretimi yapmamak,
c) TSE Türk Standartlarına Uygunluk ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi bulunmayan madeni
yağların üretimini yapmamak. (Bu madde ihracat amaçlı yapılacak üretimlerde uygulanmaz.)
ç) Madeni yağ üretimi yapılan dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve
Araç Üreticileri’ne ait üretim bilgilerini, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğin 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi
Daire Başkanlığına bildirmek,
d) Taraflar arasında imzalanan, marka ve logoların üretici firma tarafından, üretim safhasında
kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesi halinde,
söz konusu sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesini müteakip durumu onbeş gün içerisinde
Kuruma yazılı olarak bildirmek,
e) Konu ile ilgili olarak Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak
ve Kurum adına denetim yapmakla yetkili kılınan kişilerin inceleme yapmasına müsaade etmek
ile yükümlüdür.
MADDE 2- (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç
Üreticileri’ne madeni yağ üretimi yapacak olan Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında
faaliyette bulunanlar ve Madeni Yağ Lisansı sahipleri, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla
yükümlü olup, Kurum onayını müteakip bu kişilere madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
a) Madeni yağ üretimi yapılacak kişi/kişiler ile imzalanan marka veya logoların üretici
firma tarafından, üretim safhasında kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya
muvafakatnamenin (asgari olarak tarafların unvanı, varsa ticaret sicil ve vergi numarası, adresi, dağıtıcı ise
dağıtıcı lisans numarası, sözleşme/muvafakat konusu markanın/markaların adı ile üretimi yapılacak olan
madeni yağların cinsine ilişkin bilgilerin yer aldığı) aslı veya noterden tasdikli sureti,
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b) İlgili sözleşme veya muvafakatnameyi imzalayan kişilerin tarafları veya muvafakat vereni
temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti,
c) Madeni yağ üretimi yapılacak olan kişinin dağıtıcı lisansı sahibi olması halinde asgari olarak
04 emtia içeriğinin yer aldığı Marka Tescil Belgesi’nin aslı veya noter onaylı bir suretinin,
ç) Madeni yağ üretimi yapılacak kişinin sanayici olması halinde ilgili mevzuat uyarınca vizeleri
yapılmış Sanayi Sicil Belgesi’nin ve sanayi tesisine ait Kapasite Raporunun onaylı bir suretinin, Türkiye’de
üretim faaliyetinde bulunmayan Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’nin veya onların Türkiye’deki
distribütörlerinin, Orijinal Ekipman ve Araç Üreticisi olduklarına dair ilgili birlik veya derneklerden
alacakları belgeyi,
Kuruma sunulması zorunludur.
(2) Madeni yağ üretim tesislerinde Gres üretim ünitesi bulunmayan Madeni Yağ Lisansı sahipleri,
üretim miktarı ve üretim yerinin Kuruma bildirilmesi kaydıyla başka lisanslı tesislerde Gres üretimi
yaptırabilir.
MADDE 3-(1) Bu Kararın 1(c) bendi 31/12/2011 tarihinde, diğer hususlar yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Hasan KÖKTAŞ
Başkan
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9 Haziran 2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kurul Kararı
Karar No:3242/2

		

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında
Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin
belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kararda geçen;
a) Adli Sicil Belgesi: Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını
veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını,
b) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden
alınan resmi yazıyı,
c) Ana Sözleşme: Tüzel kişilik ana sözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son halini veya buna
ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarını,
ç) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları
içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye
Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü
üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre
cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,
d) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor: Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari
ödenmiş nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının
(a) bendinde düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporunu,
e) Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış
sözleşmesini,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe
göre durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,
g) Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı,
kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan
Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen güncel raporu,
ğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil belgesini,
i) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası: Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine
ilişkin bilgiler ile uygun ölçekli harita üzerine işlenmiş; mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik
bölgelerinin, nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanları, demiryolları ve patikalar haricindeki
karayolları ile yerüstü ünitelerinin konumları ve isimlerinin, alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve
gerekçelerinin yer aldığı dosyayı,
j) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin
ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini,
k) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik
numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile
tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve
sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası,
diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin
adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç
tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,
l) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi: Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler
itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun,
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dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe
ülkelere göre dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği istasyon sayısının, kendi mülkiyetlerindeki
veya sözleşmelerle oluşturacakları bayi bilgilerinin yer aldığı dosyayı,
m) Sigorta Poliçesi: Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa
faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi ile rafinerici, iletim ve depolama lisansları için ayrıca Tesisler
ve Petrol Tüm Risk Sigortası poliçesini,
n) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı: 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili
kılınan mercilerce tanzim edilen karneyi,
o) Tarife Dosyası: Tarifeye ilişkin olarak kullanılan; ilke ve varsayım ve hesaplama yöntemi ile
tarifeye ilişkin metodolojinin ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış
Tarife Önerisi Formunun yer aldığı dosyayı,
ö) Vergi Kimlik Belgesi: Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer
aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasını veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıyı,
p) Yakıt Kullanımı Dosyası: Serbest kullanıma konu akaryakıtın türü ve kullanım amacının, bir
önceki takvim yılında gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarının, depo sayısı,
kapasitesi ve dolum imkânlarının yer aldığı dosyayı,
r) Yatırım Değerlendirme Dosyası: Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni
tesis yatırımları için aranan dosyayı,
s) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının,
tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının,
kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesini,
ş) (Ek: RG-16/12/2011-28144) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı: Lisans başvurusuna konu
akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında istasyon
otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen
yazılı beyanı,
t) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan: 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;
1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş
mahkumiyet hükmü bulunmadığına,
2) Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında
kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde
ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi
olmadığına,
3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle
devam eden adli kovuşturma bulunmadığına,
4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde
lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına
ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyanı,
u) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan: Kanunun idari yaptırımlar başlıklı 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları uyarınca
lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte yüzde ondan
fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı ve/veya üyesi ile bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
olunmadığına ilişkin yazılı beyanı
ü) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu: İletim veya bağlantılı boru hattı
vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri
ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından
uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak raporu,
v) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Güvenlik Bilgi Dosyası: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların
özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine
göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların
olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren Güvenlik Bilgi Formunun, Güvenlik
Bilgi Formunu düzenleyen kişinin yeterlilik belgesinin ve imza sirkülerinin yer aldığı dosyayı,
y) (Ek: RG-21/2/2015-29274) İhrakiye Bilgi Dosyası: Piyasa faaliyetine konu edilecek
ihrakiyenin resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin yazılı beyanın, ihrakiyenin satılacağı
kullanıcıyla yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgelerinin,
ihrakiyenin ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesinin, resmi izin ve ruhsatlarının, kullanım
kapasitelerini ve fiili kullanım miktarlarını gösteren belgelerin, deniz araçları için geçerli durumdaki
ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin, jet yakıtı satışı için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 32 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgelerin ve jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu
hizmeti verecek şirketin yetki belgesinin yer aldığı dosyayı,
z) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar: Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması
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halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla
ilişkin gelir tablosunu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve
bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosunu,
aa) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesini veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline
kaydedileceğine dair resmi yazıyı,
bb) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası: Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin yer aldığı dosyayı,
cc) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi: Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları
Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere
Uygunluk Belgesini,
çç) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı: Tesisteki ulusal
marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve
marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin yazılı açıklamayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği

Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi ve gerekli
diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır.
(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru
dosyasında ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere yer verilir.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter
tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye
Tespitine Dair Rapor’un yeminli mali müşavir tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi
tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik Belgesinin serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul
edilir.
(6) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı; gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler
tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer
verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin
bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.
(7) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin
yapacakları başvurularda aranmaz.
(8) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans
başvurularında başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin
halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz.
(9) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar
tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi
durumundaki gerçek kişiler için aranır.
Rafinerici Lisansı
MADDE 5 - (1) Rafinerici lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık rafinaj
kapasitesi, ünitelerinin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve
üst API gravite değerleri ile asgari miktarı ve tesisler için mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına
ilişkin uygun ölçekli harita bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik
pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları, tesisteki hammadde, ham
petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak
ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü,
kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
e) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
g) Oda Sicil Kaydı,
ğ) Vergi Kimlik Belgesi,
h) Yetki Belgesi,
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ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi,
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
k) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu
n) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar
o) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi
ö) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı
(2) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Boru Hattı İnceleme Raporu, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker
Enjeksiyon Cihazı Beyanı aranmaz.
İletim Lisansı
MADDE 6 - (1) İletim lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, güzergâhı ve yıllık kapasitesi, boru hattı ve diğer ünitelere
ilişkin mülkiyet ve uygun ölçekli harita bilgileri ile ünitelerde kullanılacak standart, iletilecek petrolün
alt ve üst kalite değerleri ile asgari miktarı, kullanılacak boru çapları ve standart, boru hattı uzunluğu,
tesisin azami ve ortalama çalışma basıncı ile akış miktarı, istasyonların konum ve kapasitesi, erişim ve çıkış
noktası bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
h) Ana Sözleşme,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
j) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
k) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu
m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar
(2) Tesis kurmak üzere yapılan iletim lisansı başvuruları ile 10 kilometreden kısa ve 600 milimetre
ve altında boru çaplı iletim hatları için yapılan iletim lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
Depolama Lisansı
MADDE 7 - (1) Depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam depolama
kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, depolanacak petrolün türü, asgari
teslimat miktarı ve özelliği, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita bilgileri, başvuruya konu
yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre
belirlenmiş koordinatları ile tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme
kapasitesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi.
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
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k) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar
(2) Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
(3) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa Boru Hattı
İnceleme Raporu, tesiste ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı
başvuruya eklenir. Ancak tesis kurmak için yapılan depolama lisansı başvurularında bu belgeler aranmaz.
İşleme Lisansı
MADDE 8 - (1) İşleme lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin
adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin
belgenin tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve
yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) (Mülga: RG-21/2/2015-29274)
c) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
d) Oda Sicil Kaydı,
e) Vergi Kimlik Belgesi,
f) Yetki Belgesi,
g) Ana Sözleşme,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Kapasite Raporu
k) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar
l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi
m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi
(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında,
başvuru sahibi ile üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi
arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi, bunları imzalayanların yetki belgeleri ve
işleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya
eklenir.
(3) (Ek fıkra: RG-16/12/2017-30272) Atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı
başvurularında,
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık üretim kapasitesi, ünitelerinin adı ve kapasitesi,
ünitelerde kullanılacak standart ve tesisler için mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun
ölçekli harita bilgileri, tesislerdeki ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları,
ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank
numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi ile kullanılacak atıklara ve üretilecek akaryakıt
türlerine ilişkin bilgilerin ve kapsamlı proses akış şemasının yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Başvuru sahibi ile üretilecek akaryakıtı piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı
veya rafinerici lisansı sahibi arasında yapılan satış sözleşmesi veya ön sözleşme, bunları imzalayanların
yetki belgeleri,
c) Üretimde kullanılacak atıkların teminine ilişkin sözleşme veya ön sözleşme, bunları
imzalayanların yetki belgeleri,
ç) İşleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı,
başvuruya eklenir.

Beyanı,
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Dağıtıcı Lisansı
MADDE 9 - (1) Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tarife Dosyası,
b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
c) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
ç) Oda Sicil Kaydı,
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d) Vergi Kimlik Belgesi,
e) Yetki Belgesi,
f) Ana Sözleşme,
g) Sigorta Poliçesi,
ğ) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor,
h) Marka Tescil Belgesi.
ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası
(2) Dağıtıcı lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.
(3) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Biodizel dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibi ile biodizel üretim
yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile
bunları imzalayanların yetki belgeleri başvuruya eklenir.
(4) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gazyağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile
kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların
yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren
belgelerle birlikte başvuruya eklenir.
İhrakiye Teslimi Lisansı
MADDE 10 - (1) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
b) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Ana Sözleşme,
f) Sigorta Poliçesi,
g) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
h) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
ı) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
i) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası
j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) İhrakiye Bilgi Dosyası
(2) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranır.
(3) (Mülga: RG-21/2/2015-29274)
Madeni Yağ Lisansı
MADDE 11 - (1) Madeni yağ lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin
adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin
belgenin tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve
yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Kapasite Raporu,
c) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
ç) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
e) Oda Sicil Kaydı,
f) Vergi Kimlik Belgesi,
g) Yetki Belgesi,
h) Adli Sicil Belgesi,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Marka Tescil Belgesi.
j) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
k) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
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Beyan

l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ana Sözleşme
m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Güvenlik Bilgi Dosyası
n) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar
o) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi
ö) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi
(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı
başvurularında Ana Sözleşme aranmaz.
(3) (Değişik: RG-1/9/2016-29818) (Değişik: RG-23/1/2016-29602) (Ek: RG-2/6/2015-29374)
Atık madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek olanlar;
lisansa konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar
standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Kuruma sunarlar.
Taşıma Lisansı
MADDE 12 - (1) Taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-30/03/2017-30023) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik
belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak vagon
kapasite listesinin, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tescil
Belgesinin, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde
Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetki Belgesinin, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki
Yönetmelik kapsamında düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Ana Sözleşme
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
e) Yetki Belgesi,
f) Adli Sicil Belgesi,
g) Sigorta Poliçesi.
h) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gerçek kişiler tarafından yapılan taşıma lisansı başvurularında
Ana Sözleşme aranmaz.
Serbest Kullanıcı Lisansı
MADDE 13 - (1) Serbest kullanıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yakıt Kullanımı Dosyası,
b) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Adli Sicil Belgesi.
f) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
g) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
Bayilik Lisansı
MADDE 14 - (1) Bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı,
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Bayilik Sözleşmesi,
f) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,
g) Adli Sicil Belgesi,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Adres Teyit Yazısı.
ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş
idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan
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i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında
Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan
(2) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında,
akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan
dilekçesi ile İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı başvuruya eklenir. Bu beyan dilekçesinin sunulması veya
tesis adresinde farklılık olmaması hallerinde Adres Teyit Yazısı aranmaz.
(3) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa köy pompası işlenmesi talebi
varsa köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı eklenir.
(4) (Değişik: RG-27/4/2012-28276) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında;
lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa tankerin plakasını içeren Tanker
Sayacı Muayene Cüzdanı ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren taşıtlar hariç olmak
üzere akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş
taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartı başvuruya eklenir.
(5) İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi
için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.
(6) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı
başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz.
(7) Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında
Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 – (1) Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne
ilişkin 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış durumdaki lisans başvuruları
hakkında 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-2 sayılı Kurul Kararının
Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
		

Tarihi				

Sayısı

9/6/2011

27959

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-2 sayılı Kurul Kararı’nda
Değişiklik Yapan Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
1-

Tarihi

Sayısı

1/12/2011

3521-18

Resmi Gazete’nin
Tarihi
16/12/2011

Sayısı
28144

2-

18/4/2012

3785-4

27/4/2012

28276

3-

28/8/2013

4567-2-b

8/10/2013

28789

4-

3/11/2014

5290

28/11/2014

29189

5-

12/2/2015

5468-3

21/2/2015

29274

6-

29/5/2015

5612-1-a

2/6/2015

29374

7-

12/1/2016

6065

23/1/2016

29602

8-

25/8/2016

6450-12

1/9/2016

29818
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LİSANS TADİLİ
9 Haziran 2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kurul Kararı
Karar No:3242/3

		

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol
Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil başvurularında
aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe
31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul
Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri
Ortak hükümler
MADDE 4 - 									
(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir.
“Lisans Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında
uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından
yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) (Değişik: RG-28/11/2014-29189) Aynı lisansa ilişkin olarak, bir dilekçe ile birden fazla tadil yapılması
için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen
mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil
bedeli alınmaz.
Unvan Tadili
MADDE 5 - (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre
düzenlenmiş suretleri aranır.
(3) Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(4) Lisansa kayıtlı tesis yoksa, yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.
Adres Tadili
MADDE 6 - (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.
(2) Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.
Alt Başlık Tadili
MADDE 7 - (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil
başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda
istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans Tadili Başvuru
Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur.
144

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

LİSANS TADİLİ

Resmi Belge Tadili
MADDE 8 - (Değişik: RG-21/2/2015-29274)
(1) Lisansa kayıtlı her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin bilgilerin değiştirilmesi
için, ilgili kamu kurumu tarafından verilen geçerli durumdaki izin, ruhsat veya resmi belge sunulur.
Ürün Tadili
MADDE 8/A - (Ek: RG-21/2/2015-29274)
(1) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek akaryakıt türlerine ürün eklenmesi için
Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve Tarife Dosyası
sunulur.
(2) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün biodizel ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan
belgelere ilaveten, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan
biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleri sunulur.
(3) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün gazyağı ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan
belgelere ilaveten, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri
veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte
ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte sunulur.
(4) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiye türlerine ürün eklenmesi veya
ihrakiye kapsamdaki jet yakıtına ilişkin yetki süresinin uzatılması için Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve İhrakiye Bilgi Dosyası sunulur.
Tesis Tadili
MADDE 8/B - (Ek: RG-21/2/2015-29274)
(1) Tesise ilişkin olarak lisansa bilgi eklenmesi için tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında
lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat ile
rafinerici, depolama, iletim lisanslarında Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası sunulur.
(2) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı;
a) Tank numarası veya tank statüsü bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili kamu kurumu tarafından
verilen resmi izin veya ruhsat,
b) Depolanan veya iletilen ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesi için konuya ilişkin yazılı
açıklama,
c) İletim hattı veya bağlantılı boru hattı bilgilerinin değiştirilmesi için Boru Hattı İnceleme
Raporu,
ç) Üretim veya kullanım kapasitesi bilgilerinin değiştirilmesi için lisans türüne uygun Tesis Bilgi
Dosyası, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi,
d) Serbest kullanıcı lisanslarındaki kullanım miktarı bilgisinin değiştirilmesi için Yakıt Kullanım
Dosyası,
sunulur.
(3) Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerinin lisansa eklenmesi veya değiştirilmesi için Ulusal
Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı sunulur.
(4) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı bilgilerden bu maddede sayılanlar dışında kalanların
değiştirmesi için, tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili
kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat sunulur.
(5) (Değişik: RG-23/1/2016-29602) (Ek: RG-2/6/2015-29374) Madeni yağ lisansına alt
başlık olarak atık madeni yağlardan baz yağ üretimi faaliyeti ekletmek için bu maddenin ikinci fıkrasının
(ç) bendinde sayılan belgelere ilaveten, tadil başvurusuna konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ
Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet
Yeri Yeterlilik Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri
Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Ortak Hükümler
MADDE 9 - (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve
belgelerin yanı sıra bu bölümde düzenlenen bilgi ve belgeler de aranır.
(2) Bayilik lisansının tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru
Formu”na ilaveten Ek-2’de yer alan “Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur
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ve Kuruma sunulur.
Dağıtıcı Tadili
MADDE 10 - (1) Bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve
belgeler sunulur.
a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi,
b) (Değişik: RG-28/11/2014-29189) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih
veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü veya diğer sona erme hallerinde
buna ilişkin bilgi ve varsa belge.
Bayilik Lisansı Alt Başlığı Tadili
MADDE 11 - (1) Bayilik lisansı alt başlığının tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış
Bayilik Sözleşmesi.
Kategori Tadili
MADDE 12 - (1) Bayilik lisansı kategorisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni adres ve tesise göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni kategoriye uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış
Bayilik Sözleşmesi.
Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Tadili
MADDE 13 - (1) Bayilik lisansına Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisi ekleme veya değiştirme
tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-27/04/2012-28276) 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamına
giren taşıtlar hariç olmak üzere, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca durumuna uygun olarak
verilen taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartları,
b) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı.
c) (Ek: RG-16/12/2011-28144) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
(2) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisinin lisanstan çıkarılması için tadil başvuru formunun
ekinde sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
Sabit Köy Pompası Tadili
MADDE 14 - (1) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi
ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
b) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
(2) Sabit Köy Pompası bilgisinin lisanstan çıkarılmasına ilişkin tadil başvuru formunun ekinde
sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 - (1) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) 25/5/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı Kurul
Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulama
MADDE 17 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları
hakkında uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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“LİSANS TADİLİ BAŞVURU FORMU (Değişik:RG-08/10/2013-28789		

EK-1

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)
Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Lisansımın aşağıdaki
beyanım ve ekte sunulan belgeler doğrultusunda tadilini arz ederim.
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS SAHİBİNİN UNVANI
LİSANS NO

LİSANS TÜRÜ

LİSANS TARİHİ

TESİS KİMLİK NO(1)
LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

YAZIŞMA ADRESİ
KAYITLI ELEKTRONİK
POSTA ADRESİ(2)
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

TESİS KOORDİNATLARI(3)

SERMAYE (TL)

TC KİMLİK NO(4)

VERGİ KİMLİK NO

TELEFON ve FAKS

TİCARET SİCİL NO

LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ(5)
TC KİMLİK NUMARASI(6)
VEYA ORTAK TÜZEL
SERMAYE
ADI SOYADI VEYA ORTAK TÜZEL KİŞİ
KİŞİ İSE BAĞLI
TUTARI VE HİSSE
OLDUKLARI TİCARET
İSE UNVANI
ORANLARI (%)
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE
NUMARASI

LİSANS SAHİBİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
ADI SOYADI

TC KİMLİK NUMARASI(6)

GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ

LİSANS SAHİBİNİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİLERİN
YETKİ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE
SÜRESİ
ADI SOYADI
TC KİMLİK NUMARASI(6)

TADİL TALEBİNİN KONUSU
TADİL TALEBİNİZİ AÇIKLAYINIZ(7)
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TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH

AÇIKLAMALAR:
(1)
Her bir tesis için, Kurum tarafından ilk lisanslamada verilen ve değişmeyen özel numara.
(2)
19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine
uygun olarak edinilmiş elektronik tebligat adresi. Sadece sermaye şirketi olan tüzel kişi lisans sahipleri için
doldurulması zorunludur.
(3)
ED50-UTM 6o koordinat formatında.
(4)
Sadece gerçek kişi lisans sahipleri için doldurulması zorunludur.
(5)
Dernek ve vakıf dışındaki tüzel kişi lisans sahipleri tarafından doldurulacaktır. Lisans sahibinin
halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek
olmayıp, sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.
(6)
Yabancı uyruklu kişiler için eşdeğer numara yazılacaktır.
(7)
Bayilik lisansı tadillerinde ‘TADİL TALEBİNİN KONUSU’ kısmı boş bırakılacak ve istenen
tadil türü Ek-2’deki “Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu” kullanılarak gösterilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve
imzalanması gerekir.
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BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU
(Bayilik Lisansları için talep edilen tadil türünü X ile işaretleyiniz ve SADECE gerekli bilgileri
doldurunuz)
A.) Değişikliklere İlişkin Tadil Talepleri
1) Unvan Tadili

1.1. Yeni Unvan
2.1. Yeni Adres
2.2. Pafta

2) Adres Tadili

2.3. Ada
2.4. Parsel
2.5. İlçe
2.6. İl
3.1. Yeni Dağıtıcının Unvanı
3.2.Yeni Bayilik Sözleşmesinin İmza Tarihi

3) Dağıtıcı Tadili

3.3. Yeni Bayilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihi
3.4 Yeni Bayilik Sözleşmesinin Süresi

4) İşyeri Açma Ve

4.1. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veriliş Tarihi

Çalışma Ruhsat

4.2. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veriliş Sayısı

Bilgisi Tadili

4.3. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veren Makam

5) Kategori Tadili

5.1. Talep Edilen Kategori

6) Alt Başlık Tadili

6.1. Talep Edilen Alt Başlık

(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. No’lu Alanları Da Doldurunuz)
(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. No’lu Alanları Da Doldurunuz)
B) Lisansa İlave Yapılmasına İlişkin Tadil Talepleri
7.1. Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Plakaları:

8.1. Sabit Köy
Pompalarının Adresleri:

C) Lisanstan Çıkarmaya İlişkin Tadil Talepleri
9.1. Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Plakaları:

10.1. Sabit Köy
Pompalarının Adresleri:

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı-Soyadı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-3 sayılı Kurul Kararının
Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
		

Tarihi				

Sayısı

9/6/2011

27959

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-2 sayılı Kurul Kararı’nda
Değişiklik Yapan Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler
Kurul Kararı’nın
1-

Tarihi

Sayısı

1/12/2011

3521-17

Resmi Gazete’nin
Tarihi
16/12/2011

Sayısı
28144

2-

18/4/2012

3785-4

27/4/2012

28276

3-

28/8/2013

4567-3-c

8/10/2013

28789

4-

3/11/2014

5290

28/11/2014

29189

5-

12/2/2015

5468-4

21/2/2015

29274

6-

29/5/2015

5612-1-2

2/6/2015

29374
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LİSANS SÜRE UZATIMI
9 Haziran 2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
PETROL PİYASASINDA LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ
VE BELGELERE İLİŞKİN
Kurul Kararı
Karar No:3242/4

		

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans
Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans süre uzatımı
başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe
31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul
Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Petrol piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, ekteki “Lisans Süre Uzatımı
Başvuru Formu” kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans
süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge
esas alınır.
(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi ve süre uzatım bedelinin
yatırıldığına dair dekont bulunur. Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının
ekinde, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların
alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.
(4) (Değişik: RG-26/05/2016-29723) Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım
bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulmaz. Lisans süreleri lisans süresinin bitiminden
itibaren İstasyonlu Bayiliklerde 12 yıl, İstasyonsuz Bayiliklerde 5 yıl uzatılır. Ekte yer alan formdaki bilgiler
ile Lisansa kayıtlı bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda
bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca
devam eder.
(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter
tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 5 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Uygulama
MADDE 6 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans süre uzatım
başvuruları hakkında uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
“LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU (Değişik:RG-08/10/2013-28789 – K.K. 4567/2-d,
Md.1)				
EK-1
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)
Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Bu beyanım doğrultusunda
lisansımın süresinin uzatılmasını arz ederim.
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS SAHİBİNİN UNVANI
LİSANS NO

LİSANS TÜRÜ

LİSANS TARİHİ

TESİS KİMLİK NO(1)
LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

YAZIŞMA ADRESİ
KAYITLI ELEKTRONİK
POSTA ADRESİ(2)
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

TESİS KOORDİNATLARI(3)

SERMAYE (TL)

TC KİMLİK NO(4)

VERGİ KİMLİK NO

TELEFON ve FAKS

TİCARET SİCİL NO

LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ(5)
TC KİMLİK
NUMARASI(6) VEYA
ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE
SERMAYE
ADI SOYADI VEYA ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE
TUTARI VE HİSSE
BAĞLI OLDUKLARI
UNVANI
TİCARET SİCİL
ORANLARI (%)
MÜDÜRLÜĞÜ VE
NUMARASI

ORTAKLIK
BAŞLANGIÇ
TARİHİ

LİSANS SAHİBİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
TC KİMLİK
ADI SOYADI
GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ
NUMARASI(6)

LİSANS SAHİBİNİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİLERİN
YETKİ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE
SÜRESİ
TC KİMLİK
ADI SOYADI
NUMARASI(6)

152

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

LİSANS SÜRE UZATIMI
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH

AÇIKLAMALAR:
(1)

Her bir tesis için, Kurum tarafından ilk lisanslamada verilen ve değişmeyen özel numara.

(2)

19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine
uygun olarak edinilmiş elektronik tebligat adresi. Sadece sermaye şirketi olan tüzel kişi lisans
sahipleri için doldurulması zorunludur.

(3)

ED50-UTM 6o koordinat formatında.

(4)

Sadece gerçek kişi lisans sahipleri için doldurulması zorunludur.

(5)

Dernek ve vakıflar dışındaki tüzel kişi lisans sahipleri tarafından doldurulacaktır. Lisans sahibinin
halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek
olmayıp, sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.

(6)

Yabancı uyruklu kişiler için eşdeğer numara yazılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve
imzalanması gerekir.”
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İHRAKİYE TRANSİT

İHRAKİYE TRANSİT
23 Haziran 2011 tarihli ve 27973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kurul Kararı
Karar No: 3274-3                   

      Karar Tarihi: 14/6/2011

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

MADENİ YAĞ LİSANS SÜRELERİ
T. C .
E N E R J İ P İ YA S A SI
D Ü Z EN LE ME
KU R U L U
KARAR ORNEGİ
TOPLANTI TARİHİ
KARAR SIRA NO

: 05/07/2011
: 3304-7

7. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının 24/06/2011 tarihli ve B.62.0.PPD.130.130.01.07/7250
sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Madeni Yağ Lisansı lisans sürelerinin Kuruma ibraz
edilen Deneme İzni (işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na ilişkin), Marka Tescil Belgesi ve Çevre İzin ve
Lisans Belgesi gibi belgelerden süresi en kısa olanına göre düzenlenmesine ve süre sonunda lisans süresi
1 (bir) yılın altında olanlardan lisans tadil bedeli, lisans süresi 1 (bir) yılın üzerinde olanlardan ise süre
uzatım bedeli alınarak, lisans süresinin yine bu belgelerden süresi en kısa olan belgenin geçerlilik tarihine
göre belirlenmesine,

karar verilmiştir.
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AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
05 Ağustos 2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No : 3339-13				
Karar Tarihi : 28.07.2011
					
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Akaryakıt
Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, piyasaya arz edilen akaryakıtların kalitesine yönelik risklerin ve
bunlara ilişkin önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik düzenlemelerde yer alan
özellik değerlerine ilişkin, dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi dağılımının; izlenmesi, derlenmesi,
yorumlanması ve raporlanması, ilgililerin seçilen yükümlüklere uyumunun kontrol edilmesi, aykırılık
tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması faaliyetlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) İlgili mevzuatta yer alan tanımlara ek olarak, bu Karar’da yer alan;
a) Laboratuvar: Kurum ile numune analizlerine ilişkin Hizmet Alımı Sözleşmesi
imzalayan laboratuvarı,
b) Numune Alma Tutanağı: Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde
yer alan numune alma tutanağını,
c) Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi: Yığını oluşturan her elemanın seçilecek
örneğe girme şansının eşit olduğu olasılıklı örnekleme yöntemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Akaryakıt Türü, Numune Alınacak Mahaller ve Numune Sayısı,
Numunelerin Alınması, Laboratuvara Sevki, Analizi ve Raporlanması
Akaryakıt Türü
MADDE 4- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında,
a) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan,
b) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan,
c) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan,
d) Motorin
yer alır. Denizcilik ve havacılık yakıtları ile ihrakiye olarak teslim edilen benzin ve motorin türleri Akaryakıt
Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında yer almaz.
Numune Alınacak Mahaller ve Numune Sayısı
MADDE 5 – (1) Numuneler, akaryakıt istasyonlarının pompalarından ilgili standarda uygun
olarak alınır. Numune alınacak akaryakıt istasyonlarına ilişkin bayilik lisanslarında, köy pompası ve/veya
tarımsal satış amaçlı tanker kayıtlı ise bunlardan da numune alınabilir.
(2) Numuneler, aynı tesiste, aynı tür akaryakıtın birden çok pompadan teslimi halinde, pompaların
yalnızca birinden alınır.
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(3) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınacak numune sayısının belirlenmesinde her
yıl dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından Kuruma bildirilen bir önceki yıla ait yurt içi akaryakıt satış miktarı
esas alınır. İlgili standartlarda yer alan yaz ve kış dönemlerinde en az birer defa olmak üzere, pazar payı
yüzde 10 veya daha fazla olan her akaryakıt türü için,
a)
Dağıtıcı lisansı sahiplerince bir önceki yıl ikmal edilen akaryakıt miktarlarının (benzin ve
motorin türleri) toplamının 15 milyon ton veya daha fazla olması durumunda en az 200,
b)
Dağıtıcı lisansı sahiplerince bir önceki yıl ikmal edilen akaryakıt miktarlarının (benzin ve
motorin türleri) toplamının 15 milyon tondan az olması durumunda en az 100,
adet numune alınır. Pazar payı yüzde 10’dan az olan akaryakıtlardan, pazar payıyla orantılı olarak
hesaplanan sayıda numune alınır.
(4) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınacak numune sayısının coğrafi dağılımının
belirlenmesinde her yıl Dağıtıcı Lisansı sahipleri tarafından Kurum’a bildirilen bir önceki yıla ait iller
bazında yurt içi akaryakıt satış bildirimleri esas alınır. Her bir ilde ürün bazında alınacak numune sayısı,
dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bir önceki yıl söz konusu ile ait akaryakıt satış miktarının toplam yurt
içi satış miktarına oranı esas alınarak tespit edilir. Pazar payı yüzde 1’den az olan akaryakıtlardan alınacak
numuneler bir ilden alınabilir.
(5) Her bir dönemde, her bir ilden bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre
numune alınacak akaryakıt istasyonları, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca basit tesadüfî örnekleme
yöntemi ile belirlenerek Başkan onayına sunulur.
Numunelerin alınması, laboratuvara sevki, analizi ve raporlanması
MADDE 6 – (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamasında, numuneler Kurum adına
denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Denetim Dairesi Başkanlığı
koordinasyonunda alınır.
(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında numune alınmadan önce seyyar kontrol cihazı
ile ulusal marker kontrolü yapılır. Ulusal marker sonucuna bakılmaksızın numune alınarak laboratuvara
sevk edilir. Numune alınmasının ardından, 06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılır ve tutanaklar tanzim edilir.
Ancak, Numune Alma Tutanağının “Numune Alma Gerekçesi” bölümüne “AKİS” ibaresi yazılır.
(3) Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş 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. Muayene raporunda görünür şekilde “AKİS” ibaresi yer alır. Laboratuvar, raporun bir
nüshasını muhafaza eder, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma gönderir.
(4) Laboratuvar, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında yapılan analizleri ayrı olarak
raporlar ve yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan sonuçları karşılaştırılabilir tablolar halinde
düzenleyerek özet rapor haline getirir.
(5) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamaları değerlendirilerek, Petrol Piyasası Dairesi
Başkanlığınca hazırlanan akaryakıt kalite raporu Kurula sunulur, tasvibi sonrası ilgili mercilere iletilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 - (1) 2011 yılı için bu Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan asgari numune sayısı “100”, (b) bendinde yer alan asgari numune sayısı “50”, olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ UYARINCA PETROL
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5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 10 UNCU
MADDESİ UYARINCA PETROL PİYASASINDA İKİ AY SÜREYLE
UYGULANACAK AKARYAKIT FİYATININ TESPİTİ
21 Mart 2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No

: 4927

Karar Tarihi : 20/03/2014

.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/03/2014 tarihli toplantısında; 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının
tespitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 – Vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt rafineri çıkış fiyatı,
akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
RF = ((PF * 1,01 * Yoğunluk/1000)+ ÖTV+GP)*1,18
ADF = RF + (M/2)*1,18
ABF = ADF+((M/2 + Nakliye)*1,18)
Burada;
RF
: İlgili Gün Akaryakıt Rafineri Çıkış Tavan Fiyatını,
ADF : İlgili Gün Akaryakıt Dağıtım Tavan Fiyatını,
ABF : İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatını,
PF
: Parite Fiyatı,
M
: Üst Sınır Marjını,
GP
: Gelir Payını,
ÖTV : Özel Tüketim Vergisini,
Yoğunluk : Kurşunsuz benzin 95 Oktan için 0,775 ton/m3 ,
Motorin için 0,845 Ton/m3 (150C’ta),
Nakliye : Her bir il için ek tabloda belirlenen TL/Litre farklarını gösterir.
Parite Fiyatı, bir önceki gün Platts European Market Scan de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı
altında yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının yine bir önceki gün TCMB tarafından 15.30 dan sonra
belirlenen gösterge niteliğindeki ABD doları döviz satış kuru ile çarpılması ile bulunan fiyattır. Hesaplama
sonunda virgülden sonraki üçüncü hane 5 ve daha büyük ise ikinci hane yukarı, aksi halde aşağı yuvarlanır.
Söz konusu bültende benzin türleri için Premium Unl 10ppm, motorin için 10ppm ULSD, fiyatları
dikkate alınır.
Üst sınır marj, benzin için 37 Kr/Lt, motorin için 37 Kr/Lt’ dir.
RF, ADF ve ABF Salı ve Cuma günleri hesaplanır ve ertesi gün için uygulamaya başlanır.
Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Benzin

Motorin
İL ADI
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
İÇEL
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL (ANADOLU)
İSTANBUL (AVRUPA)
İZMİR
PETDER Mevzuat Mayıs 2018

Nakliye Farkı
TL/LT
0,00
0,04
0,03
0,08
0,02
0,04
0,01
-0,01
0,06
0,04
0,01
0,01
0,04
0,11
0,04
0,02
0,14
0,13
0,02
0,00
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,13
0,02
0,03
0,06
0,05
0,05
0,03
0,02
0,03
0,03
0,23
0,01
-0,01
0,10
0,01
0,01
0,00
0,01

İL ADI
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
İÇEL
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL (ANADOLU)
İSTANBUL (AVRUPA)
İZMİR

Nakliye Farkı
TL/LT
0,01
0,04
0,05
0,09
0,03
0,03
0,01
0,01
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
0,08
0,05
0,01
0,11
0,10
0,01
0,02
0,01
0,04
0,02
0,02
0,04
0,10
0,01
0,02
0,12
0,06
0,07
0,02
0,02
0,05
0,04
0,14
0,01
0,00
0,10
0,03
0,00
0,00
0,02
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Benzin

Motorin
İL ADI
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

160

Nakliye Farkı
TL/LT
0,02
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,02
0,00
0,03
0,01
0,00
0,04
0,04
0,05
-0,01
0,13
0,02
0,14
0,03
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,12
0,03
0,05
0,04
0,14
0,01
0,05
0,02
0,13
0,02
0,15
0,01
0,02
0,03

İL ADI
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

Nakliye Farkı
TL/LT
0,02
0,03
0,03
0,08
0,04
0,04
0,02
0,00
0,02
0,01
-0,01
0,04
0,02
0,05
0,02
0,10
0,04
0,11
0,03
0,03
0,04
0,01
0,04
0,00
0,02
0,09
0,04
0,05
0,04
0,10
0,01
0,04
0,03
0,13
0,04
0,12
0,00
0,02
0,02
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ETANOL HARMANLANMASI

ETANOL HARMANLANMASI
18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI
Karar No

: 5045-7

Karar Tarihi : 04/06/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2014 tarihli toplantısında; 07/07/2012
tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Benzin Türlerine Etanol
Harmanlanması Hakkında Tebliğ’de yer alan harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma
intikal eden bildirimlerin incelenmesinde;
a)
b)

Etanol oranının en yakın % 0,1’e (V/V) yuvarlatılarak değerlendirilmesine,
Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için
harmanlama yükümlülüğünün aranmamasına,

karar verilmiştir.
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AKARYAKIT FİYATLARININ TAKİBİ

7 Kasım 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

AKARYAKIT FİYATLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 5291

Karar Tarihi: 03/11/2014

.
Madde-1: Rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market
Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı (TL/
ton) dikkate alınır. Bu tutarın TL/lt değerinin hesaplanmasında yoğunluk değeri motorin için 0,845 ton/m3
ve benzin için 0,775 ton/m3 olarak dikkate alınır. Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün
fiyatında ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu
kapsamında katlanılan maliyetler de dikkate alınır.
Madde-2: Dağıtıcılar tarafından ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarının tespitinde, ilgili ürün için
rafinerici lisansı sahiplerince belirlenen satış fiyatı ve takip edilen en yakın erişilebilir serbest piyasalardaki fiyat oluşumundaki dağıtıcı ve bayi marjı dikkate alınır. Pompa satış fiyatları nakliye maliyetleri de
dikkate alınarak iller bazında farklı belirlenebilir.
Madde-3: Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde; 01.01.2015 tarihine kadar en yüksek işlem
hacimli 8 dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yakası) için Kuruma bildirmiş olduğu bayi tavan satış fiyatlarının
ortalaması, 01.01.2015 tarihinden itibaren en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin Kuruma
bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınır. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marjın, takip edilen ülkeler (Birleşik
Krallık, İtalya, Fransa, Almanya) için Avrupa Birliği resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa
satış fiyatlarından ilgili ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalaması
ile uyumlu olması esastır.
Madde-4: Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması durumunda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/
ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınır.
Madde-5: Takip edilen ülkeler için bu Kararın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında belirlenecek marjlara, ülkemiz ile söz konusu ülkelerdeki piyasa şartlarındaki farklılıkların etkisi yansıtılabilir.
Madde-6: Bu Karar’da yer alan takip metodolojisi kapsamında yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında gerekli idari işlemler yapılır.
Madde-7: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde-8: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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DAĞITICI VE İHRAKİYE TESLİM LİSANSI SAHİPLERİNİN SAHİP
OLMASI GEREKEN TEKNİK VE EKONOMİK GÜÇ

20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

DAĞITICI İHRAKİYE TESLİM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Kurul Kararı

Karar No:5352

Karar Tarihi:10/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi uyarınca dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı
sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güce ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır:
Madde 1- Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansları için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
sayılanlara ek olarak aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
a)
Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin aktif toplamının dağıtıcı lisansı için
minimum 37.500.000 TL, ihrakiye teslim lisansı için minimum 11.250.000 TL olması,

b)
(Değişik:RG-22/12/2016-29926) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin bir
önceki yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolarında bu maddenin (a) bendinde
belirtilen tutarda aktif toplamına sahip olması
gerekir.
(Ek:
RG-22/12/2016-29926)
Madde
1/A
–
(Değişik:RG-30.03.2017-30023)
(Değişik:RG-31.10.2017-30226) Madde 1/A – Yalnızca madeni yağ ve/veya havacılık yakıtları teslimi
faaliyetinde bulunmak üzere ihrakiye teslimi lisansı başvurusunda bulunanlar ve incelemeye konu yıl
içerisinde lisansında yalnızca madeni yağ ve/veya havacılık yakıtları teslimi faaliyeti işli olan ihrakiye
teslimi lisansı sahipleri için bu Karar uygulanmaz.
Madde 2- (Değişik:RG-22/12/2016-29926) Mevcut dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri
için bu Kararın birinci maddesinin (b) bendinde belirtilen şartlar, ilk defa 2017 yılı Kurumlar Vergisi
Beyannamesinde yer alan bilançolarına bakmak suretiyle 2018 yılından itibaren aranır.
Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
Kurul Kararı
Karar No:5313/1

Karar Tarihi:20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji Piyasası
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa
gönderilmesine,
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı; Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde, enerji
piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi,
analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Talimat, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında enerji piyasasında
bildirim yükümlülüklerine ilişkin kuralları kapsar. Bu Talimat, Ekler’iyle bir bütündür.
(2) Kurum tarafından kısa sürede sonuçlandırılması gereken çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak
bilgilerin temin edilmesi maksadıyla bildirim sistemi üzerinden alınacak veriler ile diğer mevzuat hükümleri
gereği, Kurumun diğer kurum ve kuruluşlara veri gönderme yükümlülüğünün ifası için bildirim sistemi
üzerinden alacağı veriler, bu Talimatın kapsamı dışındadır.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Piyasası Bildirim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen tanım ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar
Bildirim yapma yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın
yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bu Talimatta
belirtilen dönemleri kapsar.
(2) Bildirim yükümlüsünün, bildirimin tabi olduğu dönemde faaliyette bulunmaması bildirim
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda söz konusu dönemde bildirime tabi faaliyet yapılmadığını
164
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ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI

belirtecek şekilde bildirim yapılır.
(3) Bildirim yükümlüsünün lisansının sona erdirilmesi veya iptal edilmesi hallerinde, söz konusu
lisansa dair sona erdirme veya iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin elektronik imza ile yapılması
gereken bildirimler, yazılı olarak yapılır.
Bildirim formları
MADDE 6 – (1) Bu Talimatta belirtilen bildirimler, Kurul Kararıyla belirlenip Kurum internet sitesinde
yayımlanan bildirim formları aracılığıyla yapılır.
Bildirim açıklamaları
MADDE 7 – (1) Bildirim sisteminin kullanımı ve bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin
açıklamalar, Kurum internet sitesinde yer alır.
Bildirimlerin yapılması
MADDE 8 – (1) Bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimler, bildirim yükümlüsü
yetkilileri tarafından, bildirim sistemi kullanılarak, elektronik imza ile yapılır.
Bildirim düzeltme talepleri
MADDE 9 – (1) Bildirim yükümlüleri, Kuruma yapmış oldukları bildirimler için, düzeltme talebi
yapılamayacak bildirimler hariç olmak üzere, bildirim yapma süresi dolduktan sonra gerekçesini belirtmek
suretiyle düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebinin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde,
bu Talimatta belirlenen süreler içinde, daha önce yapmış oldukları bildirimlerde düzeltme yapabilirler.
(2) İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından da düzeltme talebinde bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Talimat hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
EKLER:
1- Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
2- Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
3- Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
4- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
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RAFİNERİCİ LİSANSI
SAHİBİ

Bildirim Yükümlüsü
RAFİNERİCİ LİSANSI
SAHİBİ

Elektronik imza

Elektronik imza

Katılma Payı

Gelir Tablosu

Ortaklık Yapısı

Oluşuma Bağlı
Tarife (Rafineri)

İşaretleme ve
Katkılama

Rafineri Tank

Önemli Olay

Gelir Payı

Ulusal Marker
(Rafinerici)

Harmanlama
(Rafineri)
Petrol Ürünleri
Hareketleri

Yazılı

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Yazılı

Yazılı

Elektronik imza

Elektronik imza
Elektronik
imza ve eklerin
gönderimi için
Yazılı

Oluşuma
Bağlı

Oluşuma
Bağlı
Oluşuma
Bağlı
Oluşuma
Bağlı
Oluşuma
Bağlı
Oluşuma
Bağlı

Oluşuma
Bağlı

Aylık

Aylık

Aylık

Elektronik imza

Elektronik imza

Yıllık

Elektronik imza

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yazılı

Stok ve Gelir

Yurt İçi Kaynak
Bilgileri -Yurt İçi
Kaynak Saptama
Çizelgesi (Petrol
ve Petrol Ürünleri)

Bildirim
Sıklığı

Yıllık

Bildirimin
Yapılma Şekli

Elektronik imza

Pazarlama
Projeksiyonu

Bildirimin İsmi

Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet
Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Tarife değişikliği halinde

Bir önceki ay

Bir önceki ay

Bir önceki ay

Bir önceki
takvim yılı
Bir önceki
takvim yılı
Bir önceki
takvim yılı

Son 12 aylık
dönem

İzleyen takvim
yılı
Bir önceki
takvim yılı

Ortaklık yapısında meydana gelen her
değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili
diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı
günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün
sonuna kadar

Tarife değişikliği halinde

İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve
değiştirilmesinde

Tanklarda değişiklik halinde

Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu
dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü
içerisinde
İzleyen ayın son gününe kadar
Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde/ eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün
içerisinde

İzleyen ayın son gününe kadar

Şubat ayı sonuna kadar

Mayıs ayının son gününe kadar

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Kasım ayının son gününe kadar

Mayıs ayının son gününe kadar

Kasım ayının son gününe kadar

Bildirim Yapma Süresi

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Yapılmamış veya Yapılmamış veya Hatalı
Hatalı Bildirimlere Bildirimlere İlişkin Denetim
Düzeltme
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından
Düzeltme Talebinin Ona- Sürecinin BaşlaÖnce Uyarı Yapılanlara
Bildirimin Tabi Talebi Yapı- yını Müteakip tılmasından Önce Tanınacak Tamamlama/
Olduğu Dönem labilir mi? Verilecek Süre* Uyarı Yapılır mı?
Düzeltme Süresi
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ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI
PETROL PİYASASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜK TABLOSU
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DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ

Kasım ayının son gününe kadar

Yıllık
Yıllık

Bayi Denetim

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma
bağlı

Oluşuma
bağlı
Oluşuma
bağlı
Oluşuma
bağlı
Oluşuma
bağlı
Oluşuma
bağlı

Aylık

Aylık

Elektronik imza

Tarife

Aylık Ulusal Marker
Bildirimi

Aylık
Aylık

Üç Aylık

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Aylık Akaryakıt Stok
ve Alım Satım Rp.

Sapma Açıklamaları
(Akaryakıt)
Akaryakıt Hareketleri

Harmanlama (Dağıtıcı) Elektronik imza

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

Yıllık

Elektronik imza

Katılma Payı

Yurt İçi Kaynak Bilgileri
-Yurt İçi Kaynak SaptaYazılı
ma Çizelgesi (Petrol ve
Petrol Ürünleri)
Pazarlama ProjekElektronik imza
siyonu

1240 Sayılı Kurul Kararı Uyarınca belirtilen
süreler çerçevesinde
1240 Sayılı Kurul Kararının 4.mad.1.fıkrasının
h bendiuyarınca aykırılık tespit edildiğinde
1240 Sayılı Kurul Kararının 6.mad.5.fıkrasıuyarınca bayinin yeniden satış amaçlı satış
yaptığının tespit edilmesi durumunda

Bayiye ikmal kesildiğinde

İzleyen ayın son gününe kadar
Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu
dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü
içerisinde
Tadilat başlangıç tarihinden itibaren 4 iş günü
içerisinde
Tadilat bitiş tarihinden itibaren 4 iş günü
içerisinde

İzleyen ayın 20. gününe (hariç) kadar

İzleyen ayın son gününe kadar

İzleyen ayın son gününe kadar

Şubat ayı sonuna kadar

Mayıs ayının son gününe kadar
Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Yıllık

Elektronik imza

Ocak ayının son gününe kadar

Gelir Tablosu

Yıllık

Oluşuma
bağlı
Oluşuma
bağlı

Oluşuma
Bağlı

Ulusal marker iade edilmesi durumunda, iade
tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde
Ulusal markerin izin kapsamında farklı bir
tesise taşınması durumunda, taşıma tarihinden
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde
İlgili Kurul Kararında yer alan süreler
çerçevesinde
Ulusal petrol stokunun tutulduğu tesislerde
herhangi bir değişiklik olduğunda

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma
Bağlı

Bayi (İstasyonlu Aky
İhr) Bilgileri

Ulusal Stok Yeri
(Rafinerici)

Oluşuma Bağlı Ulusal
Marker

Elektronik imza

Bir önceki ay

Bir önceki ay

Bir önceki ay

İzleyen takvim
yılı
Bir önceki
takvim yılı
Bir önceki
üç ay
Bir önceki ay

Son 12 aylık
dönem

Bir önceki
takvim yılı
Bir önceki
takvim yılı
Bir önceki
takvim yılı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Hayır (Bildirimin Muhatabı Tarafından
Uygun görülecek özellikli durumlar
hariç)
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
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Ulusal Stok Yeri
(Dağıtıcı)

Ulusal Marker
(Dağıtıcı)

Tarife Değişikliği
Tip Sözleşme

Önemli Olay

Ortaklık Yapısı

Oluşuma Bağlı
Tarife (Dağıtıcı)
İşaretleme ve
Katkılama

Dağıtıcılar Arası
Satış Talep

Bayi Denetim

Oluşuma Bağlı
Oluşuma Bağlı
Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı
Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Elektronik
imza ve eklerin
gönderimi için
Yazılı
Yazılı
Yazılı

Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Yazılı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Elektronik imza

Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün
sonuna kadar
İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve
değiştirilmesinde
Ortaklık yapısında meydana gelen her
değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili
diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı
günü izleyen 4 iş günü içerisinde
Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde
Tarife değişikliği halinde
Tip sözleşmede değişiklik durumunda
Ulusal marker iade edilmesi durumunda, iade
tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde
İlgili Kurul Kararında yer alan süreler
çerçevesinde
Ulusal markerin izin kapsamında farklı bir
tesise taşınması durumunda, taşıma tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde
Ulusal petrol stokunun tutulduğu tesislerde
herhangi bir değişiklik olduğunda

Satış yapılmadan önce Kurul tarafından
belirlenen şekilde

Köy pompası bilgilerinde değişiklik olduğunda
Tarimsal satış amaçlı tanker bilgilerinde
değişiklik olduğunda

Bayi bilgilerinde değişiklik olduğunda

Analiz tarihinden itibaren bir ay içerisinde

MB-07 nin bildirilmesini takip eden 3 iş günü
içerisiinde

Kurul tarafından dağıtıcılar
arası ticaret
için belirlenen
dönem

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sadece MB-07
için ilgili dönemin bildirim
yapma süresi
sonunu takip
eden 3 iş günü
içerisinde
(Bildirimin
gönderileceği
birim tarafından
uygun görülecek özellikli
durumlar hariç)
Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
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DEPOLAMA LİSANSI
SAHİBİ

İHRAKİYE TESLİMİ
LİSANSI SAHİBİ

İHRAKİYE TESLİMİ
LİSANSI SAHİBİ

Yazılı

Elektronik imza

İşaretleme ve
Katkılama

Ortaklık Yapısı

Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Oluşuma Bağlı

Aylık

Elektronik
imza ve eklerin
gönderimi için
Yazılı

Yıllık

Elektronik imza

Gelir Tablosu

İhrakiye Hareketleri Elektronik imza

Önemli Olay

Yıllık

Elektronik imza

Yıllık

Katılma Payı

Pazarlama ProjekElektronik imza
siyonu

İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve
değiştirilmesinde
Ortaklık yapısında meydana gelen her
değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili
diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı
günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde

İzleyen takvim
yılı
Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
Bir önceki
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar
takvim yılı
Bir önceki
Mayıs ayının son gününe kadar
takvim yılı
İzleyen ayın son gününe kadar
Bir önceki ay
Kasım ayının son gününe kadar

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
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İŞLEME (BİODİZEL)
LİSANSI SAHİBİ

İŞLEME (BİODİZEL)
LİSANSI SAHİBİ

MADENİ YAĞ
LİSANSI SAHİBİ

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Aylık

Biodizel Hareketleri Elektronik imza
Ulusal Marker Dönem Sonu Fiili Stok Elektronik imza
Tespit Çizelgesi
Elektronik
imza ve eklerin
Önemli Olay
gönderimi için
Yazılı
Akaryakıt Toptan
Elektronik imza
Fiyatı Değişiklik
Oluşuma
Bağlı

Oluşuma
Bağlı

Oluşuma
Bağlı

Aylık

Yıllık

Oluşuma
Bağlı

Elektronik imza

Katılma Payı

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma
Bağlı

Elektronik
imza ve eklerin
gönderimi için
Yazılı

Önemli Olay

Aylık

Elektronik imza

Madeni Yağ Hareketleri

Yıllık

Elektronik imza

Katılma Payı

Yıllık

Yazılı

Yurt İçi Kaynak
Bilgileri -Yurt İçi
Kaynak Saptama
Çizelgesi (Petrol ve
Petrol Ürünleri)

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
Bir önceki
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar
takvim yılı
İzleyen ayın son gününe kadar
Bir önceki ay
Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu
dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü
Bir önceki ay
içerisinde
Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde
Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün
sonuna kadar
Ortaklık yapısında meydana gelen her
değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili
diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı
günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde
Ortaklık yapısında meydana gelen her
değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili
diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı
günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Bir önceki ay

Bir önceki
takvim yılı

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar
İzleyen ayın son gününe kadar

Son 12 aylık
dönem

Kasım ayının son gününe kadar

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
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BAYİLİK LİSANSI
SAHİBİ
BAYİLİK LİSANSI
SAHİBİ
Dahilde İşleme
Belgesi kapsamında
elektrik ihraç eden
elektrik üretim
şirketleri ile otomotiv
ihraç eden otomotiv
üreticileri
Sanayi tesislerinde
yan ürün olarak elde
edilen ürünü dağıtıcılara veya rafinerilere
teslim eden ya da
ihraç eden sanayiciler
EPDK ile sözleşme
imzalamış akredite
laboratuvarlar
Gözetim yetki belgesi
sahibi
Gözetim yetki belgesi
sahibi

TAŞIMA LİSANSI
SAHİBİ

İLETİM LİSANSI
SAHİBİ

SERBEST KULLANICI (ULUSAL STOK
TUTMA YÜKÜMLÜSÜ)

Yazılı

Katılma Payı

Oluşuma
Bağlı

Ulusal Marker ekleme tarihini takip eden en
geç 4 iş günü içerisinde

Evet

Evet

Bağımsız Gözetim
Elektronik imza
Firması Raporu

Muayene raporunun hazırlanmasını mütekip
5 iş günü içerisinde

Oluşuma
Bağlı

Elektronik imza
ve Yazılı ayrı
ayrı

AKİS

Evet

Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde
edilen ürün dağıtıcılara veya rafinerilere
teslim ya da ihraç edildiğinde

Oluşuma
Bağlı

Evet

Yazılı

Sanayici

Bir önceki
takvim yılı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar
Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde

Bir önceki
takvim yılı

Bir önceki
takvim yılı

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç
olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar
Bildirime konu eylem ya da durumların
oluşması halinde aynı gün içinde / eki
belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15
gün içerisinde
Tarife değişikliği halinde

Bir önceki ay

İzleyen ayın son gününe kadar

Dahilde İşleme Kapsamında Akaryakıt ve
Madeni Yağ İthalatı yapıldığında

Yazılı

Dahilde İşleme
Kapsamında Akaryakıt ve Madeni
Yağ İthalat

Yıllık

Oluşuma
Bağlı

Yıllık

Oluşuma
Bağlı

Oluşuma
Bağlı

Yıllık

Aylık

Oluşuma
Bağlı

Yazılı

Katılma Payı

Yazılı

Yazılı

Tarife Değişikliği

Önemli Olay

Yazılı

Yazılı

Katılma Payı

Önemli Olay

Elektronik imza

Stok (Serbest
Kullanıcı) - Yükümlülük Stoğu

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü

10 iş günü
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MADENİ YAĞ LİSANSI SÜRESİ

29 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29341

MADENİ YAĞ LİSANSI SÜRESİ HAKKINDA KURUL KARARI
Kurul Kararı
Karar No: 5560-9 		

Karar Tarihi: 16/04/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2015 tarihli toplantısında, ekteki Madeni Yağ
Lisansı Süresi Hakkında Kurul Kararı’nın kabul edilmesine, karar verilmiştir.

EKLER:
EK - 1 Madeni Yağ Lisansı Süresi Hakkında Kurul Kararı

MADENİ YAĞ LİSANSI SÜRESİ HAKKINDA KURUL KARARI
MADDE 1 - (1) Madeni yağ lisansları on yıl süreli verilir.
MADDE 2 - (1) Madeni yağ lisansları Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi
çerçevesinde on yıllık süreler halinde uzatılır.
MADDE 3 - (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı kararı
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı
kararının bu Karara aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren
bir yıl içerisinde yapılacak madeni yağ lisansı süre uzatım işlemlerinde işlem bedelinin Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3304-7 sayılı kararına göre belirlenmesine devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yürürlükte olan madeni yağ lisanslarından
lisans süresinin bitimine iki aydan az zaman kalanların süre uzatım başvuruları işleme alınır.
MADDE 4 - (1) Bu Kararın;
a) 3 üncü maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ
VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL
MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
12 Haziran 2015tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 5605-2

Karar Tarihi: 21/05/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 tarihli toplantısında, 9/4/2007 tarihli ve 26488
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04/04/2007 tarih ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri
ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kurul Kararının yürürlükten kaldırılarak
ekte yer alan Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kurul Kararının kabul edilmesine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kurul Kararı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Karar, ulusal markerin talep edilmesi, teslimi, uygulama kapsamındaki ürüne
eklenmesi ve raporlanması hakkında usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe 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) Bağımsız Gözetim Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol
ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret
alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması
bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
f)Bildirim sistemi: 27 Mayıs 2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tanımlanan sistemi,
g) Fatura Özet Çizelgesi: Ulusal marker eklenen ürüne ilişkin faturalarda yer alan bilgilerden asgari
olarak alıcıya ait lisans numarasının, fatura numarasının, ürün cinsi ve miktarı ile satış tarihinin bulunduğu
satıcı tarafından imzalanmış özet tabloyu,
ğ) Gözetim Yetki Belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen belgeyi,
h) İlgili Lisans Sahibi: Uygulama kapsamındaki ürüne ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici,
dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,
ı) İlgili Mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
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i) Kaçak Akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
j) Kayıtlı Elektronik Posta: 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik
iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan,
elektronik postanın nitelikli şeklini,
k) 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,
l) Teslim Yeri: Yetkili kuruluş tarafından ulusal markerin ilgili lisans sahibine teslim edildiği ve ulusal
markere ilişkin bütün yükümlülüğün ilgili lisans sahibine geçtiği yeri,
m) Ulusal Marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya
diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta
veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın
özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
n) Uygulama Kapsamındaki Ürün: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
gereğince ulusal marker eklenmesi gereken akaryakıtı, bu akaryakıt türleri ile harmanlanan ürünleri ve
bunlardan tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt kapsamında olanlar ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre
tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılanları,
o) Yetkili Kuruluş: Kurumun, ulusal markerin temin edilmesi, stoklanması, ilgili lisans sahibine
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,
ö) Yönetmelik: 12/04/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markerin Talep Edilmesi, Teslim Edilmesi, Eklenmesi ve İade Edilmesi
Ulusal Markerin Talep Edilmesi
Madde 4- (1) (Değişik: RG-27/12/2016-29931) İlgili lisans sahibi, ilgili mevzuat hükümleri gereği
her yıl, yıllık bildirimler kapsamında Kuruma yaptığı pazarlama projeksiyonu bildirimini esas alarak
aylık dönemler halinde ulusal marker talebinde bulunur. Pazarlama projeksiyonunda belirtilen uygulama
kapsamındaki ürün miktarını aşan talepler reddedilir. Reddedilen başvurular kayıtlı elektronik posta
adresine bildirilir. Pazarlama projeksiyonunu aşan talepte bulunulmasının gerektiği hallerde pazarlama
projeksiyonu ulusal marker talebi yapılmadan önce güncellenir.
(2) Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından talep edilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:
a) Ulusal marker eklemekle yükümlü ilgili lisans sahipleri, yurt içinde pazarlayacakları uygulama
kapsamındaki ürün için gerekli olan ulusal marker başvurusunu Ek-1’de yer alan “Ulusal Marker Talep
Formu” ile ıslak imzalı olarak ulusal markerin tesliminin istendiği tarihten en geç 8 işgünü öncesinde yetkili
kuruluşa yapar. “Ulusal Marker Talep Formu” hazırlanırken önceki dönemlerden ulusal marker kalmış ise
bu miktar dikkate alınır ve talep edilecek toplam ulusal marker miktarından düşülür. Aynı gün için birden
fazla lisans sahibinin ulusal marker talebinde bulunması halinde, talep edilen ulusal marker miktarları da
dikkate alınarak, yetkili kuruluş tarafından yeni bir teslim tarihi belirlenebilir. Ulusal marker teslim tarihi
yetkili kuruluş tarafından onaylandıktan sonra ilgili lisans sahibi teslim tarihinden en geç 3 işgünü öncesinde
“Bildirim Sistemi” üzerinden Ulusal Marker Talep Formu aracılığıyla Kuruma başvurur. Başvuru Kurumca
değerlendirilir ve talebin uygun görülmesi halinde ulusal marker tesliminin yapılabileceği yetkili kuruluşa
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elektronik ortamda bildirilir. Onaylanmış talepte belirtilen uygulama kapsamındaki ürün miktarının ilgili
lisans sahibi tarafından artırılmak ya da ulusal marker eklenilecek tesisin değiştirilmek istenilmesi halinde
ulusal marker başvuru süreci yeniden başlar. İlgili lisans sahibinin ilk defa ulusal marker başvurusunda
bulunduğu durumda, talep formunun ve yetkili kuruluş tarafından istenilen diğer belgelerin yetkili kuruluşa
ulaştırılmasından itibaren 1 ayı geçmemek üzere yetkili kuruluşça uygun bir ulusal marker teslim tarihi
belirlenir.
b) (Değişik: RG-31/12/2016-29935) (Değişik: RG-27/12/2016-29931) Aynı dönem için en fazla
iki defa ulusal marker talebinde bulunulabilir. İkinci taleplerde uygulanacak başvuru ve teslim süreci ve
esasları ilk talep başvurularınınki ile aynı olmakla birlikte, başvurular yetkili kuruluşa en geç 5 işgünü,
Kuruma en geç 3 iş günü öncesinden yapılır.
c) (Mülga: RG-27/12/2016-29931)
d) Tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıt için ulusal marker
talebinde bulunulmadan önce söz konusu akaryakıtın içerdiği ulusal marker oranı yetkili kuruluşa ilgili
lisans sahibi tarafından tespit ettirilir. “Ulusal Marker Talep Formu” Kurumca belirlenen şart ve seviyede
ulusal marker içerecek şekilde ekleme yapmak için gereken ulusal marker miktarına göre düzenlenir.
Ulusal Markerin Teslim Edilmesi
MADDE 5- (1) Kurum tarafından onaylanarak yetkili kuruluşa bildirilen Ulusal Marker Talep
Formunda yer alan uygulama kapsamındaki ürün miktarına karşılık gelen ulusal marker, yetkili kuruluş
tarafından Ek-2’de bulunan Ulusal Marker İzleme Çizelgesi düzenlenerek teslim yerinde ilgili lisans
sahibine Kurum adına teslim edilir.
(2) 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.
(3) (Değişik: RG-27/12/2016-29931) “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ve tutanak yetkili kuruluş
tarafından bir nüshası ilgili lisans sahibine teslim edilmek, bir nüshası da kendinde kalmak üzere ikişer
nüsha olarak tanzim edilir. Yetkili kuruluşta kalan izleme çizelgesi tanzim tarihinden itibaren 8 yıl boyunca
Kurum adına saklanır.
(4) Yetkili kuruluşça teslim edilen ulusal markerin güvenlik ve usulüne uygun kullanımından teslim
alan ilgili lisans sahibi sorumludur. Ulusal markeri teslim alan ilgili lisans sahibi bir başka lisans sahibine
veya bir başkasına veremez, hiçbir şekilde kullandıramaz ve ilgili lisans sahipleri veya üçüncü kişiler
arasında ulusal marker ticareti yapılamaz.
(5) 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.
Ulusal marker eklenmesi
MADDE 6- (1) İlgili lisans sahipleri, akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde, bunun dışında
kalan uygulama kapsamındaki ürüne ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve
özellikte ulusal marker ekler.
(2) Akaryakıt ithalatı gerçekleştirilen tesislerde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelikte belirtilen akaryakıtın tüm özelliklerinin teknik düzenlemelere uygun
olduğunu gösterir analiz raporu tanzim edilmeden akaryakıta ulusal marker eklenemez. (Mülga
Cümle:RG-14/11/2017-30240)
(3) Ulusal marker ekleme işlemleri, ilgili lisans sahibi tarafından bağımsız gözetim firması nezaretinde
yapılır. Bağımsız gözetim firması nezaret ettiği ulusal marker ekleme işlemlerine ilişkin rapor düzenler.
(4) Eklenen ulusal markerin yeterli seviyede olduğunun ilgili lisans sahibince kontrolünün
yapılabilmesi amacıyla yetkili kuruluş tarafından sadece bu amaca yönelik basitleştirilmiş kontrol cihazı
geliştirilir. Bedelinin yetkili kuruluşa ödenmesi kaydıyla, rafinerici lisansı, depolama lisansı, lisans alt
başlığında depolama faaliyeti bulunan dağıtıcı lisansı sahipleri ile tesislerinde ulusal marker enjeksiyon
cihazı kurularak lisanslarına derç edilmiş olan işleme(biodizel) lisansı sahiplerine Kurum onayı ile kontrol
cihazı teslim edilir. Lisansın sona ermesi, tesisteki ulusal marker enjeksiyon donanımının kaldırılması,
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lisans sahibi tarafından talep edilmesi ya da Kurum tarafından gerek görülen diğer hallerde kontrol cihazı
yetkili kuruluşa iade edilir. Teslim edilen kontrol cihazı, yetkili kuruluş tarafından yapılacak kalibrasyon ya
da güncelleme talepleri haricinde, kullanılması için verilen tesis dışına çıkarılamaz. Kontrol cihazına hiçbir
şekilde müdahale edilemez.
(5) Ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıtların teslimlerinde ilgili lisans sahipleri, Ek3’te verilen formu düzenler. Düzenlenen formun bir kopyası analiz raporu ile birlikte 213 sayılı Vergi Usul
Kanununa göre düzenlenen ilk belgeye eklenir. 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 formda belirtilen yere kaydedilir.
(6) Teslim alınan ulusal marker, Ulusal Marker Talep Formunda belirtilen tesis dışında Kurumun izni
olmadan kullanılamaz. Teslim edilen ulusal marker teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılmak
zorundadır. Süresi içerisinde kullanılmayan ulusal markerin kullanım süresinin uzatılması için Kuruma
başvuru yapılabilir. Teslim alınan ulusal marker, Kurumdan izin alınmadan Ulusal Marker Talep Formunda
kullanılacağının belirtildiği dönemden önce kullanılamaz.
(7) (Değişik: RG-27/12/2016-29931) Teslim alınan ulusal markerin, talep formunda belirtilen tesiste,
teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılamayacağının anlaşılması halinde, başka bir tesiste
kullanılması için Kuruma taşıma başvurusunda bulunulabilir. Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken,
ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis
sayısı ve bir yıl içerisinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla
6 kez taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.
(8) Gazyağı ve naftaya eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker gazyağı ve nafta için, benzin
türlerine harmanlanacak etanole eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker etanol için kullanılır. Teslim
alınan ulusal markerler birbirleri ile karıştırılmaz.
(9) Ulusal markerin teslim edildiği lisans sahibi ile tesislerinde ulusal marker ekleme işlemi
yapılacak depolama lisansı ve işleme lisansı sahiplerinin kabul etmeleri ve gerekli güvenlik önlemlerinin
alınmış olması halinde, ulusal marker, ekleme işleminin gerçekleştirileceği tesiste tutulabilir. Ulusal
markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması durumunda ulusal markeri eklemekle yükümlü olan
rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi sorumludur.
Ulusal markerin İade Edilmesi
MADDE 7- (1) Teslim alınan ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından kullanılmayacak olması
veya 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre uzatım başvurusunun reddedilmesi halinde ulusal
marker yetkili kuruluşa iade edilir.
(2) İade edilecek miktarın ve iade gerekçesinin açıkça belirtildiği dilekçe ile Kuruma bilgi verilir
ve yetkili kuruluşa başvuru yapılır. Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren 1 ayı geçmemek üzere yetkili
kuruluş tarafından iade tarihi belirlenir. İade işlemleri sırasında ortaya çıkacak analiz ve malzeme giderleri
gibi her türlü maliyet yetkili kuruluş tarafından tespit edilir ve ilgili lisans sahibi tarafından karşılanır.
(3) (Mülga: RG-27/12/2016-29931)
(4) İade işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler yetkili kuruluş tarafından yazılı ve elektronik
olarak analiz tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma bildirilir.
(5) Yetkili kuruluş tarafından teslim ve iade işlemlerine ilişkin tarihler belirlenirken, belirlenmiş
programı aksatmamak kaydıyla, iade taleplerine öncelik verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimler, Mali Hükümler ve Bağımsız Gözetim Firmaları
Bildirimler
MADDE 8- (Değişik: RG-27/12/2016-29931)
(1) Ulusal markere ilişkin bildirimler, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında yapılır.
(2) Aylık ulusal marker bildirimlerini yapmayan lisans sahiplerinin ulusal marker talepleri
karşılanmaz.
Mali Hükümler
MADDE 9- (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.
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Bağımsız gözetim firmalarına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 10– (1) Gözetim yetki belgesi verilmesi, gözetim yetki belgesi başvurusunun reddedilmesi
ve verilmiş olan belgenin iptal edilmesi işlemleri Kurul Kararı ile olur.
(2) Başvuru sahibinin gözetim yetki belgesi alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
a) Türkiye’de yerleşik, ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması,
b) Şirketin veya şirketin doğrudan veya dolaylı ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında
ve/veya ulusal marker eklemekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmaması ve/veya
şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmaması,
c) Şirketin petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal
marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon
Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olması,
ç) Şirketin daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre gözetim yetki belgesinin
iptal edilmemiş olması,
d) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre gözetim yetki
belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmaması.
(3) “Gözetim Yetki Belgesi” almak üzere Kuruma yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve
belgeler aranır.
a) Bağımsız gözetim faaliyetinde bulunmak istenildiğine dair Ek-4’te yer alan başvuru dilekçesi,
b) Şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal marker eklemekle
yükümlü herhangi bir lisans sahibinde doğrudan veya dolaylı ortaklığının bulunmadığına ve başka bir
bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmadığına ilişkin beyanları,
c) Şirketin, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret ile
ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon
Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olduğuna dair
akreditasyon sertifikası ve ekleri,
ç) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında akredite olunan prosedürler ve çalışma
talimatlarının onaylı örneği,
d) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait oda sicil kaydı,
e) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait yetki belgesi,
f) Şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası,
diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak
olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin
beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği ortaklar hisse dağılım beyanı,
g) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin 7 nci fıkrasının(ç) ve (d) bentlerine göre gözetim yetki
belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmadığına ilişkin beyanları,
ğ) Gözetim yetki belgesi alma bedeli olan 10.000 TL’nin Kurum hesabına yatırıldığına dair belge.
(4) (Değişik Cümle:RG-14/11/2017-30240) Gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini
eksiksiz olarak Kuruma sunan Şirketlere, Kurul Kararı ile süresi 10 yılı aşmamak üzere gözetim yetki
belgesi verilir. Kurul Kararı ile gözetim yetki belgesi almaya hak kazanan bağımsız gözetim firmaları
Kurum internet sitesinde yayımlanır ve şirketlere bu yetkilerini gösteren birer belge verilir.
(5) Bağımsız gözetim firmalarının ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmesi amacıyla ulusal
marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri tarafından görevlendirilmesinde hizmet sözleşmesi yapılması
esastır.
(6) Bağımsız gözetim firmaları;
a) Ulusal markerin, ulusal marker kabından alınması, miktar olarak ölçülmesi, enjeksiyon
donanımlarına nakledilmesi, enjeksiyon donanımlarına boşaltılması, enjeksiyon donanımları vasıtası
ile akaryakıtın ve/veya bioetanolün ulusal marker ile işaretlenmesi, işaretlenen ürünlerde ulusal marker
konsantrasyonunun tespit edilmesi ve ilgili lisans sahibinin elinde kalan ulusal marker miktarının tespiti
işlemlerine nezaret etmekle,
b) Nezaret edilen işlemler ile ilgili rapor düzenlemek ve bu raporları en az on yıl süre ile saklamakla,
c) Kurumun talep etmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sağlamakla,
ç) Gözetim yetki belgesi almak için gerekli olan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi
durumunda Kurumu derhal bilgilendirmekle,
d) Nezaret ettikleri işlemlerde ilgili mevzuata aykırı bir durum oluşması halinde Kurumu derhal
bilgilendirmekle,
yükümlüdür.
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(7) Gözetim yetki belgeleri;
a) Bağımsız gözetim firmasının talebi,
b) Bağımsız gözetim firmasının iflasına karar verilmesi,
c) Bağımsız gözetim firmasının tüzel kişiliğinin sona ermesi,
ç) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığının ortaya çıkması,
d) Bağımsız gözetim firması tarafından hazırlanan belge ve/veya raporlar ile nezaret edilen
işlemlerde, ilgili mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti,
halinde Kurul Kararı ile iptal edilir. (Ek Cümle: RG-14/11/2017-30240) Gözetim yetki belgeleri
süresi bitiminde başkaca bir karar veya tebligat aranmaksızın sona erer.
(8) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Kanunun 19
uncu maddesi hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
MADDE 11- (1) 04/04/2007 tarihli ve 1153 sayılı Kurul Kararı, 04/04/2007 tarihli ve 1154 sayılı
Kurul Kararı ile 25/10/2007 tarih ve 1355 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – (Ek madde:RG-14/11/2017- 30240) (1) Bu Karar’ın yayımlandığı tarihte
yürürlükte olan gözetim yetki belgeleri, başvuru yapılarak 31/12/2020 tarihine kadar yenilenmez ise
Kurulca sonlandırılır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğü
01/06/2015 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
tutanaklar da düzenlenebilir.
Mali hükümler
MADDE 9- (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
(Mülga Geçici Madde 1 : 20/12/2012 t. ve 4197-9 s. Kurul Kararı; RG: 28/12/2012-28511)
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 10- (1) 19/04/2006 tarihli ve 726/9 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 111- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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EK-1
ULUSAL MARKER TALEP FORMU
1. İlgili Lisans sahibinin Bilgileri
Lisans Numarası
Adı
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi1
Adres
Telefon ve Faks
2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıtın
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
3. İthalatın yapılacağı 3
Antrepo İşletmecisinin Lisans Numarası
Gümrük İdaresinin Adı3
Antrepo Adı 3
4. Ulusal Marker Eklenecek Biodizelin
Üretici Lisansı Numarası
Üretim Tesisi Adresi
5. Ulusal Marker Eklenecek Harmanlanan Ürünün
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
6. Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmiş Kaçak Akaryakıt Kapsamındaki Akaryakıt / 4458 Sayılı Gümrük
Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve İlgili Kamu Kuruluşlarınca Tasfiyesi Yapılan Akaryakıtın

Cinsi/Türü

Miktarı (M ton) / (m3)
Ekleme Yapılacak Tesis Adı ve Lisans Numarası
Ulusal Markerin Tesliminin İstendiği Tarih:

İMZA

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem :

…./…/…..
Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi
……………………………
Not: 1. Yalnızca 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan e-posta adresi
yazılacaktır.
2. 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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EK-2
ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ
1. Ulusal Markeri Teslim Alan
Lisans Sahibi Adı
Lisans Numarası
Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
Teslim Alınan Ulusal Marker Miktarı(Kg/L)
2.Uygulama Kapsamındaki Ürünün
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Tesis 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

Markeri Teslim Alan

………………………….. Adına

………………………….. Adına

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Not: 2 Nüsha Düzenlenecektir
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EK-3
AKARYAKIT TESLİM FORMU
TESLİM EDEN LİSANS SAHİBİNİN
Unvanı
Lisans Numarası
TESLİM ALAN LİSANS SAHİBİNİN
Unvanı
Lisans Numarası
ARACIN
Plakası
Mühür Numaraları
AKARYAKITIN
Türü
Miktarı (Ton/Mton)
Teslim Edileceği Adres
Şahit Numune Numarası
Dolum

Tesisi

Adı/Lisansı

Numarası
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

....................................Şirketi

İmza

İmza

Tarih

Tarih

Bu form; Ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt teslimatlarında doldurulacak
olup, iki nüsha olarak düzenlenecektir.
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GÖZETİM YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

EK- 4

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
......./......./.......... tarihli ve ........... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
........... sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kurul Kararı’nın 11 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı ve ilgili tüm mevzuata uygun
davranacağımı beyan ve taahhüt eder tarafıma Gözetim Yetki Belgesi verilmesini arz ederim.

BAŞVURU SAHİBİNİN
UNVANI

:

ADRESİ

:

TELEFON NUMARASI

:

FAKS NUMARASI

:

İNTERNET ADRESİ

:

E-POSTA ADRESİ

:

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI

:

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
TARİH İMZA KAŞE
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DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ İZNİ

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ İZNİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 5921-3

Karar Tarihi: 17/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 tarihli toplantısında; dağıtıcı lisansı sahiplerinin,
dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapabilmesine ilişkin olarak, 01/01/2016 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl
süre ile;
1- Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında gerçekleşecek satış işlemi öncesinde, satış
talebinde bulunan lisans sahibinin ilgili yıl için, yılda bir defaya mahsus olmak üzere Kurum hesabına
yatırılan izin bedeline ilişkin dekontu Kuruma ibraz etmesi,
2– Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, temin ve teslim eden lisans sahibinin alt başlığında yer alan
akaryakıtlarla sınırlı olması,
3- Gazyağının dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilmemesi,
kaydıyla dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmesine,

karar verilmiştir.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
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HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ,
BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 6648

Karar Tarihi: 17/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2016 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 türleri ile biodizel, 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 – (1) Yurt içinde ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere akaryakıtlar kapsamında
piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri, resmi isimleri ve GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Akaryakıt Türleri

Resmi İsmi

GTİP No

Yakıt Nafta

Yakıt nafta

2710.12.15.00.11
2710.12.45.00.11

Benzin Türleri

Kurşunsuz Benzin 95
Oktan (E10)

2710.12.45.00.13
2710.12.49.00.11
2710.12.49.00.12

Gazyağı

Gazyağı

2710.19.25.00.11

Motorin

Motorin

2710.19.43.00.11
2710.20.11.00.11

Kalorifer Yakıtı

2710.19.62.00.10
2710.19.64.00.10

Fuel Oil
Fuel Oil Türleri

2710.19.64.00.11
Oil

Biodizel

2710.19.62.00.11

Yüksek Kükürtlü Fuel

2710.19.68.00.11

Biodizel

3826.00.10.00.11

(2) Motorinin resmi ismi, herhangi bir vergi farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda
“Kırsal Motorin” şeklinde değiştirilir.
Madde 3 – (1) İhrakiye sayılan akaryakıt kapsamında piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri,
resmi isimleri ve GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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İhrakiye Teslimi
Kapsamındaki Akaryakıt Türleri

Resmi İsmi

GTİP No
2710.19.43.00.17
2710.19.46.00.18

Damıtık denizcilik yakıtları
Denizcilik Yakıtları

2710.19.47.00.18
2710.19.48.00.11
2710.19.62.00.31

Artık denizcilik yakıtları

2710.19.64.00.31
2710.19.68.00.31

Havacılık Yakıtları

Uçak Benzini

2710.12.31.00.00

Benzin Tipi Jet Yakıtı

2710.12.70.00.00

Jet Yakıtı

2710.19.21.00.00

(2) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, rafinerici, 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.
(3) Denizcilik yakıtlarının hazırlanması hariç, akaryakıtlar birbiriyle karıştırılamaz. Lisansına
ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, rafinerici ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince gerçekleştirilebilecek
denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, motorin, fuel oil türleri ve denizcilik yakıtları kullanılabilir.
Karışım sonucu elde edilen ürünün denizcilik yakıtlarından olması zorunludur.
(4) Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer
alan isimleriyle arz edilir.
Madde 4 – (1) Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında aşağıdaki tabloda yer alan maddeler,
belirtilen GTİP numaralarına göre işleme alınır.
Maddeler

GTİP No

Ham Petrol

2709.00.10.00.00
2709.00.90.00.00
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

Madeni Yağ

2710.19.99.00.25
3403.11.00.00.00
3403.19.10.00.00
3403.19.20.00.00
3403.19.80.00.00
3403.91.00.00.00
3403.99.00.00.00
2710.19.75.00.00

Baz Yağ
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2207.20.00.10.13
Benzin Türlerine Harmanlanan Ürün

2207.20.00.10.14
2909.19.90.00.13

Motorin Türlerine Harmanlanan Ürün

3826.00.10.00.11

(2) Madeni yağlar, denizcilik veya havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
(3) Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun olmak
ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.
yapılır:

Madde 5 – (1) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca

a) Ham petrol; rafinerici veya dağıtıcı veya ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli
üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi
yapan üreticiler,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve kuruma bayi bilgileriyle birlikte verilen
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,
(2) 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 ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük
idarelerinden yapılır.
(3) Madeni yağ ithalatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek
donanıma sahip gümrük idarelerinden yapılır.
Madde 6 – 2 ve 3 üncü 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 denizcilik yakıtlarında ürünün özelliğine uygun resmi isimler kullanılır.
Madde 7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 17/12/2015 tarihli ve 5922 sayılı Kararı
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 8 - Bu Karar 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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MUAYENE RAPORLARI
07 Aralık tarihli 28135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No : 3510-5					
Karar Tarihi : 23.11.2011
					
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2011 tarihli toplantısında; “Muayene Raporlarının
Tanziminde İncelenecek Özelliklere İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

MUAYENE RAPORLARININ TANZİMİNDE İNCELENECEK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, kaynakların verimli kullanılması amacıyla, benzin ve motorin türlerine
ilişkin muayene raporlarının tanziminde, ilgili teknik düzenlemelerde yer alan özelliklerin hangi sırayla
inceleneceğine ilişkin usul ve esasları kapsar. Analiz ve doğrulama raporlarının tanziminde bu Usul ve
Esaslar hükümleri uygulanmaz.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Muayene Raporlarının Tanziminde İncelenecek Özellikler
MADDE 3- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan numuneler hariç olmak
üzere; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan
numunelerine ilişkin muayene raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a)Motor oktan sayısı,
b) Araştırma oktan sayısı,
c)Kükürt,
ç) Yoğunluk,
d) Uçuculuk özellikleri (Buhar Basıncı, Buharlaşma Yüzdeleri, Buhar Kilitlenme İndisi,
Damıtma, Kaynama Noktası Sonu)
incelenir.
(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan numuneler hariç olmak üzere, Motorin
numunelerine ilişkin muayene raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a) Parlama noktası,
b) Damıtma,
c) Yoğunluk,
ç) Kükürt,
d) Viskozite,
e) Soğuk filtre tıkanma noktası,
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f) Setan sayısı

Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi Kapsamında Alınan Numunelere İlişkin Özelliklerin
İncelenmesi
MADDE 4- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan Kurşunsuz Benzin 95
Oktan, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan numunelerine ilişkin muayene
raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a)
b)
c)

incelenir.

ç)
d)
e)
f)
g)
ğ)

Motor oktan sayısı,
Araştırma oktan sayısı,
Uçuculuk özellikleri (Buhar Basıncı, Buharlaşma Yüzdeleri, Buhar Kilitlenme İndisi,
Damıtma, Kaynama Noktası Sonu)
Hidrokarbon Tipleri İçeriği (Olefinler, Aromatikler, Benzen)
Oksijen İçeriği
Oksijenli Bileşikler İçeriği
Kükürt İçeriği,
Kurşun İçeriği,
Yoğunluk

(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan Motorin numunelerine ilişkin muayene
raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a) Setan sayısı,
b) Yoğunluk,
c) Damıtma,
ç) Kükürt,
d) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,
e) Yağ asidi metil esteri (YAME) içeriği,
f) Viskozite,
g) Soğuk filtre tıkanma noktası,
ğ) Parlama noktası,
incelenir.
Rapor Tanzimi
MADDE 5- (1) İlk aşamada incelenen özelliklerde teknik düzenlemelere aykırılık tespit
edilmesi halinde muayene sonlandırılarak muayene raporu tanzim edilir. Analize konu numunenin teknik
düzenlemeye aykırı olduğu ve tağşiş edilip edilmediği muayene raporunda belirtilir. Adli makamlarca
ihtiyaç duyulması durumunda, katılan yabancı maddenin niteliğinin belirlenebilmesi için ek deneyler
yapılabilir.
(2) İlk aşamada incelenen özelliklerde teknik düzenlemelere aykırılık tespit edilmemesi halinde,
teknik düzenlemede yer alan diğer özellikler de incelenerek muayene raporu tanzim edilir.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI ARASINDA ASGARİ
MESAFE KISITLAMASI UYGULAMASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 6664

Karar Tarihi: 15/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2016 tarihli toplantısında, Akaryakıt ve LPG istasyonları
arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1- Bu Kurul Kararının uygulanmasında;
1)
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,
2)
Yapı: Akaryakıt ve LPG ihtiyacının giderildiği yer altı ve yer üstü tesislerini,
ifade eder.
Madde 2- Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
İstasyonun üzerinde bulunduğu yol ismi veya yol kodu değil, yön esası dikkate alınır,
a)
Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik
mesafe aranır,
b)
Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik
mesafe aranır,
c)
Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar
arasında en az bir kilometrelik mesafe bulunur,
d)
Şehir içi yollar ile şehirlerarası yollar yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak
birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilir.
Madde 3- Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı
arasındaki mesafe dikkate alınır.
Madde 4- İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonları
kendi aralarında ve LPG istasyonları da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulur.
Madde 5- 17/11/2005 tarihli ve 579/113 sayılı Kurul Kararı ile 05/01/2006 tarihli ve 630/68
sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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MANGAN İÇERİĞİ VE OKSİTLENME KARARLILIĞI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No: 6780-4

Karar Tarihi: 22/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında,
Benzin ve motorin türlerinde, 31/12/2018 tarihine kadar “mangan içeriği” özelliğinin teknik
düzenleme kapsamında aranmamasına
Motorin türlerinde, sadece % 2’den fazla Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) içerenlerle sınırlı
olmak üzere, 31/12/2018 tarihine kadar “oksitlenme kararlılığı” özelliğinin teknik düzenleme kapsamında
aranmamasına,
karar verilmiştir.
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STOK İZLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin stok izleme sistemlerinin daha etkin biçimde takip edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve Ulusal Petrol
Stoku Komisyonunun 2017/01 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Arıza: İlgili sistemin çevrim içi olmaması veya hatalı veri oluşturması durumunu,
b) Çevrim içi: Tank ölçüm sisteminin anlık olarak elektronik veri oluşturabilmesi ve veriyi tank otomasyon sistemlerine kesintisiz aktarabilmesi durumunu,
c) Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri: Depolama lisansı sahiplerini ve alt başlığında depolama faaliyeti yer alan dağıtıcı lisansı sahipleri ile rafinerici lisansı sahiplerini,
ç) Elektronik veri: Tankta yer alan petrol miktarı ile ilgili olan verileri,
d) Hatalı veri: Tankta yer alan petrol miktarının, ilgili sistemde yüzde ikiden daha fazla sapma ile kayıt
altına alınmasına ilişkin elektronik veriyi,
e) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
f) Petrol: Kanunda tanımlanan akaryakıt, ham petrol ve ürünü,
g) Stok izleme sistemi: İlgili lisans sahiplerinin Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları veriler ile tank
otomasyon ve ölçüm sistemini,
ğ) Stok izleme sistemi kılavuzu: Ek-1’de yer alan açıklamalar ile tablo ve rapor formatlarını,
h) Tadilat: Tesiste yer alan bir veya birden fazla tankta ilgili diğer mevzuat kapsamında izin alınarak
yapılan değişiklikler ile tankın bakım ve onarımını,
i) Tank: Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin tesislerinde yer alan lisansa kayıtlı, petrolün
depolandığı tankı,
ı) Tank otomasyon sistemi: Elektronik verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve belirlenen usul ve
esaslara göre Kuruma veri gönderimini sağlayan sistemi,
j) Tank ölçüm sistemi: Tankta bulunan petrolün miktarını anlık olarak izleyebilen elektronik sistemi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Stok İzleme Sistemine İlişkin Lisans Sahiplerinin Yükümlülükleri
Tank Otomasyon Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü
MADDE 4- (1) Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, tank otomasyon sistemi ve tesislerinde
bulunan her bir tank için tank ölçüm sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda depolama faaliyetinde bulunan
lisans sahipleri:
a)Tank otomasyon sistemi ile tanklardaki petrol miktarını anlık olarak izler.
b).Elektronik verileri, stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturur ve web hizmeti aracılığıyla Kuruma sunar.
Depolama, Rafinerici ve Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bildirim Yükümlülükleri
MADDE 5 - (1) Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri tesislerinde bulunan petrole, dağıtıcı ve
rafinerici lisansı sahipleri ise diğer lisans sahiplerinin tesislerinde bulunan petrolüne ilişkin Kuruma bildirim
yapmakla yükümlüdür.
(2) Stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturulan bildirimler ilgili lisans sahipleri tarafından web
hizmeti aracılığı ile Kuruma sunulur.
Tank Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 6 - (1) Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri,
a) Tank ölçüm sistemi, çevrim içi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamaz ancak petrol ikmali
başladıktan sonra arıza oluşması halinde ikmali tamamlar.
b) Tesislerinde tadilat dışında kalan her tankta, tank ölçüm sisteminin çevrim içi olmasını sağlar.
c) Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin
çevrim içi olup olmadığı durumuna ilişkin arızaları ise anında tespit etmekle yükümlüdür.
ç) Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan arızaları, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren
en geç 5 gün içerisinde giderir.
d) Stok izleme sistemi kılavuzundaki “Dep-1 Detaylı Tank Otomasyon Sistemi” verilerini, tank bazınPETDER Mevzuat Mayıs 2018
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da birbirini takip eden 10 gün boyunca Kuruma web servis aracılığıyla sağlamaması durumunda, elektronik
verileri Kuruma tekrar ulaştırmaya başlayıncaya kadar ilgili tanklara petrol ikmalini ve tanklardan petrol
tahliyesini durdurur.
(2) Stok izleme sistemi kılavuzunda ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır ve Kurum internet sitesinde duyurulur.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Karar, 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ZORUNLU PETROL STOKU
10/10/2017 tarihli ve 30207sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 7319

Karar Tarihi: 04/10/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/10/2017 tarihli toplantısında;
1..“Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın ve “Zorunlu
Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın kabul edilerek
Resmi Gazetede yayımlatılmasına,
2..“Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın ve “Zorunlu
Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın eklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar
EK-2 Z
. orunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
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10/10/2017 tarihli ve 30207sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ZORUNLU PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar, zorunlu petrol stoku kupon sistemine ilişkin hususların düzenlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, zorunlu petrol stoku kupon sisteminde hizmet sunan ve hizmet alan tarafların yükümlülükleri ve bu amaçla hazırlanacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari hususlar ile kupon
sisteminin işleyişi hakkında usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi ve Ulusal Petrol
Stok Komisyonunun 2017/1 Sayılı Kararı kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu kararda geçen;
a) Akaryakıt: Yakıt nafta, benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, fuel oil türleri, biodizel, denizcilik
yakıtları ve havacılık yakıtlarını,
b) Hizmet alan: Kupon sistemi kapsamında, zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü karşılamak üzere
bir başka rafinerici ve/veya dağıtıcı lisansı sahibinden hizmet alan rafinerici, dağıtıcı veya LPG dağıtıcı
lisans sahibini,
c) Hizmet veren: Kupon sistemi kapsamında bir başka rafinerici, dağıtıcı veya LPG dağıtıcı lisansı
sahibinin zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü karşılamak üzere Kurumdan izin alan rafinerici veya dağıtıcı
lisansı sahibini,
ç) İzin: Kurum tarafından kupon sistemi kapsamında hizmet sunulmasına ilişkin verilen izni,
d) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu
e) Komisyon: Ulusal Petrol Stok Komisyonunu,
f) Kupon sistemi: Rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinin bir başka lisans sahibi adına zorunlu petrol
stoku tutmasına ilişkin sistemi,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünlerini,
ı) Stok izleme sistemi: Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile belirlenen
sistemi,
i) Sözleşme: Kupon sistemi kapsamında hizmet alan ile hizmet veren arasında düzenlenen sözleşmeyi,
j) Tamamlayıcı petrol stoku: Ulusal petrol stokunun, zorunlu petrol stoku dışında kalan kısmını,
k) Ulusal petrol stoku: Tamamlayıcı ve zorunlu petrol stoklarının toplamından oluşup, piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği
olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki yılın günlük ortalama
petrol kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarını,
l) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
m) Zorunlu petrol stoku: Rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük
ortalama ürün miktarının minimum yirmi katı ile bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20.000
ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcıların tüketimlerinin onbeş günlük kısmına karşılık gelen
miktarı,
n) Zorunlu petrol stoku yükümlüsü: Zorunlu petrol stoku tutmakla yükümlü rafinerici, dağıtıcı, serbest
kullanıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Kısıtlamalar
Yükümlülükler
MADDE 5- (1) Kupon sistemine konu emre amade akaryakıtın kullanım hakkı, sözleşme süresi
boyunca veya gerektiğinde ürünün teslimine kadar hizmet verene ait olacaktır.
(2) Hizmet veren, kupon sistemi kapsamında giriştiği taahhütleri karşılamakla yükümlüdür.
(3) Kupon sistemi, 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar kap194
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samında izlenir.
(4) Kupon sistemi kapsamında zorunlu petrol stokunun eksik tutulması durumunda eksik tutulan
miktardan hizmet alan ve hizmet veren müştereken sorumludur.
Kısıtlamalar
MADDE 6- (1) 8 inci madde kapsamında izin alan lisans sahipleri, lisanslarının alt başlığında yer
alan depolarda ve/veya lisanslı depolama tesislerinde hizmet verir.
(2) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, zorunlu petrol stoku yükümlüğünün bir kısmı veya tamamı
için, LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ise azami yüzde ellisi için kupon sistemi kapsamında hizmet alabilir.
(3) Kupon sistemi kapsamında hizmet veren lisans sahibi, stokunda yer alan petrol miktarından daha
fazla petrolü kupon sistemine dahil edemez
Kupon Sistemine Konu Edilebilecek Petrol
MADDE 7- (1) Kupon sistemine sadece, hizmet veren ve hizmet alan tarafların her ikisinin de lisansının alt başlığında yer alan akaryakıtlar ve ürünler konu edilir.
(2) Kupon sistemi kapsamında, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerine sadece benzin türü için hizmet verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzin, Fiziki Teslimat ve Sözleşmeler
İzin
MADDE 8- (1) Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek isteyen rafinerici veya dağıtıcı lisans sahibi izin için Kuruma başvurur. İzne ilişkin işlemler Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
(2) Hizmet vermek üzere Kuruma başvuran;
a) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin, zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü, Ocak, Şubat veya
Mart ayında başvurmaları halinde başvuru tarihinden iki önceki takvim yılının tamamında, diğer hallerde
başvuru tarihinden bir önceki takvim yılının tamamında yerine getirmiş olması,
b) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin Ocak, Şubat veya Mart ayında başvurmaları halinde, başvuru tarihinden iki önceki takvim yılında, diğer hallerde başvuru tarihinden bir önceki takvim yılında asgari 60.000 ton
benzin ve/veya motorin türlerini dağıtıcılar arası ticaret hariç teslim etmiş olması,
zorunludur.
(3) İzin, hizmet verenin lisansının süresiyle sınırlıdır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlayan lisans sahipleri, Ek-3’te yer alan “İzin Başvuru
Formu”na Kurum hesabına izin bedeli olan 50.000 TL’nin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu ekleyerek
izin için başvuruda bulunur. İzin bedeli Kurul Kararıyla her yıl yeniden belirlenir.
(5) Başvuru sahibinin şartları sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme, başvurunun Kurum’a
yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içinde sonuçlandırılır. İzin başvurusunda bulunan lisans sahibinin gerekli
şartları sağlamadığının tespiti halinde başvuru iade edilir.
(6) Lisans sahibi, Kurum internet sitesinde izin aldığının ilan edilmesini müteakip, kupon sistemi
kapsamında hizmet verebilir.
(7) Hizmet verenin ticari unvanı veya nevi değişikliği olması durumunda, izne ilişkin düzeltme
re’sen yapılır.
İznin Sona Ermesi
MADDE 9- (1) İzin alan lisans sahibinin,
a) Lisansının herhangi bir nedenden dolayı sona ermesi, iptal edilmesi veya faaliyetinin geçici olarak
durdurulması,
b) Her bir takvim yılında asgari 60.000 ton benzin ve/veya motorin türlerini dağıtıcılar arası ticaret
hariç teslim etme yükümlüğünü yerine getirmemesi,
c) Zorunlu petrol stoku yükümlüğünü bir takvim yılı içerisinde 10 günden fazla yerine getirmemesi,
ç) Kupon sistemi kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
hallerinde izin kendiliğinden sona erer.
(2) İznin sona ermesi halinde Kurum, hizmet alan taraflara yazılı olarak kupon sistemi kapsamında
tutulan stokun 10 gün içerisinde yerine getirilmesi için bildirimde bulunur. Bu süre içerisinde, sona eren
izin kapsamındaki stok miktarı aranmaz.
(3) İzin sahibinin izni sona erdirme talebinde bulunması halinde, üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere
ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesini müteakip izin
sona erdirilir.
Sözleşme
MADDE 10- (1) Sözleşme 30 günden kısa süreli olamaz. Sözleşmenin azami süresi, hizmet veren
tarafın izin süresi kadar olabilir.
(2) Sözleşmenin Ek-1’de yer alan asgari hususları içermesi zorunludur. Bu Karara ve ilgili diğer
mevzuata aykırı olmamak koşuluyla taraflar sözleşmeye ilave hususlar ekleyebilir.
(3) Hizmet veren, hizmet başlangıç tarihinden önce Ek-2’yer alan formu Kuruma ibraz eder.
(4) Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler üçüncü kişilere devredilemez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kupon sistemine ilişkin sözleşme en erken 1/1/2018 tarihi itibariyle geçerlik
kazanacak şekilde düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ULUSAL PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR

ULUSAL PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR EK-1
ULUSAL PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARI KAPSAMINDA
DÜZENLENECEK SÖZLEŞMELERDE ASGARİ OLARAK
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN YER ALMASI ZORUNLUDUR.
1. Hizmet alan ve veren tarafların unvanları,lisans numaraları ve iletişim bilgileri.
2. Sözleşmenin dayanağı:
Bu sözleşme, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun 16 ıncı maddesi, Ulusal Petrol Stok Komisyonu Kararları ve Enerji piyasası Düzenleme Kurulu’nun “Ulusal Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar İlişkin Kararı” kapsamında düzenlenmiştir.
3. Sözleşmenin kapsamı:
Bu sözleşme ile ...... (hizmet veren kişi ) ....../...../......(gün/ay/yıl) tarihinden ....../....../.......(gün/ay/yıl)
tarihine kadar (söz konusu tarihler sözleşmeye ddahil olmak üzere) ...... ton akaryakıta eşit stoku sözleşme
yaptığı lisanslı depolarda ..... .......(hizmet alan kişi) adına kupon sistemi kapsamında tutmayı taahhüt eder.
4. Stok arzının gerektiği durumlarda ürün tesliminin nasıl ve hangi fiyattan yapılacağına ilişkin
açık hükümler.
5. Yükümlülüklerin hizmet veren kişi tarafından karşılanmaması durumunda, idari işlemlerden
oluşabilecek zararların hizmet veren kişi tarafından karşılanacağına ilişkin hükümler.
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ULUSAL PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE HİZMET BEYANI
EK-2
ULUSAL PETROL STOKU KUPON SİSTEMİ
HİZMET BEYANI
( Kupon Sistemine İlişkin Hizmet Veren Lisans Sahibi Tarafından Doldurulur.)
( Kupon Sistemine İlişkin Stok Tutulmadan Önce Kuruma İbraz. Edilir.)
Hizmet Alan Lisans Sahibinin
Tarih: ........./......../.............
Unvanı
Hizmet Veren Lisans Sahibinin
Unvanı
Lisans Numarası
Lisans Numarası

......../......./............
Sözleşme imza tarihi

......../......./............

......../......../20........

Kupon sistemi kapsamında tutulacak stokun
Başlangıç tarihi (1)

......../......../20........

Bitiş tarihi (1)

......../......../20........

Miktar (ton)
Sözleşme bedeli (KDV hariç)

(1)
Başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süre 30 günden az olamaz. Başlangıç ve bitiş tarihleri süre hesabına dahil edilir.

İMZA/TARİH
(Şirket temsil ve ilzama
yetkili kişi/kişiler)
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KUPON SİSTEMİ BAŞVURU FORMU
EK-3
EK-3
“KUPON SİSTEMİ İZİN BAŞVURU FORMU”
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)
.
Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Kupon sistemi kapsamında
hizmet vermek üzere izin verilmesini arz ederim.
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS NO
LİSANS SAHİBİ UNVANI
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH
EK: İzin bedeline ilişkin dekont

AÇIKLAMALAR:
Başvuru sahibi,
(1).Zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü, başvuru tarihinden bir önceki takvim yılının tamamında yerine
getirmiş,
(2).Başvuru tarihinden önceki takvim yılında asgari 60.000 ton benzin ve/veya motorin türlerini bayilerine
ve/veya serbest kullanıcılara teslim etmiş, (sadece dağıtıcı lisansı sahipleri)
olduğunu kabul ve beyan eder.
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ZORUNLU PETROL STOKU VE GELİR PAYI
YÜKÜMLÜLÜKLERİNE

ZORUNLU PETROL STOKU VE GELİR PAYI
YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar, lisans sahiplerinin zorunlu petrol stoku yükümlülüklerinin ve gelir payı
ödemelerinin izlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, dağıtıcı, rafinerici ve serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin zorunlu petrol
stoku ile dağıtıcı, rafinerici, işleme ve ihrakiye teslimi lisans sahiplerinin gelir payı ödeme yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 50 nci maddesi ve Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 2017/1 Sayılı Kararı kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Akaryakıt: Yakıt nafta, benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, fuel oil türleri, biodizel, denizcilik
yakıtları ve havacılık yakıtlarını,
b) Gelir payı: Ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacının karşılanması için rafinerici, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden tahsil
edilen geliri,
c) Gelir payı yükümlüsü: Kanun kapsamında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye
teslimi lisansı sahiplerini,
ç) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
d) Komisyon: Ulusal Petrol Stok Komisyonunu,
e) Kupon sistemi: Rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinin bir başka lisans sahibi adına zorunlu
petrol stoku tutmasına ilişkin sistemi,
f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ğ) Stok hesaplama yöntemi: 2017/1 sayılı Komisyon Kararında kabul edilen “Ulusal Stoka İlişkin
Tutulması Gereken Petrol Stok Miktarı Hesaplama Yöntemi”ni,
h)Tamamlayıcı petrol stoku: Ulusal petrol stokunun, zorunlu petrol stoku dışında kalan kısmını,
ı) Ulusal petrol stoku: Tamamlayıcı ve zorunlu petrol stoklarının toplamından oluşup, piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği
olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki yılın günlük ortalama
petrol kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarını,
i) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,
j) Zorunlu petrol stoku: Rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük
ortalama ürün miktarının minimum yirmi katı ile bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20.000
ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcıların tüketimlerinin onbeş günlük kısmına karşılık gelen
miktarı,
k) Zorunlu petrol stoku yükümlüsü: Zorunlu petrol stoku tutmakla yükümlü rafinerici, dağıtıcı, serbest
kullanıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Zorunlu Petrol Stoku Yükümlüğünün Hesaplanması
MADDE 5- (1) Rafinerici, dağıtıcı ve serbest kullanıcı lisansı sahipleri, tutmaları gereken zorunlu
petrol stoku miktarını her yıl Ek-1’de yer alan stok hesaplama yöntemine göre hesaplar ve bu usul ve esaslara göre zorunlu petrol stokunu tutar.
(2) Ek-1’de yer alan hesaplama yöntemine göre oluşturulan Ek-2 formu her yıl Şubat ayının on beşine
kadar rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Kuruma ibraz edilir.
(3) Dağıtıcı lisansı sahipleri, alt başlığında yer alan akaryakıt türleri ile zorunlu petrol stoku yükümlüğünü yerine getirir. Akaryakıtla harmanlanmak üzere tesislerinde bulundurulan biodizel ve etanol zorunlu
petrol stokundan sayılır.
Lisans Sahiplerinin Zorunlu Petrol Stoku Yükümlülüğünün İzlenmesi ve Ürünlerin Tahvili
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MADDE 6- (1) Zorunlu petrol stok yükümlülüğü, 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı kapsamında izlenir.
(2) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri; tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunu, lisans
alt başlığı kapsamında yer alan depolarında, lisanslı depolarda ve kupon sistemi kapsamında alacağı hizmet
aracılığıyla tutar. Serbest kullanıcı lisansı sahipleri; tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunu kendi
depolarında tutar.
(3) Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere karasularında bulunan yüklü tankerlerdeki petrol de
zorunlu petrol stokundan sayılır.
(4) Rafinerici lisansına ilişkin zorunlu petrol stoku, aynı tüzel kişi adına düzenlenmiş diğer rafinerici
lisansına kayıtlı depolarda da tutulabilir.
(5) Rafinericiler tarafından yapılacak ürün tahvil işlemi, Ek-1’de “Lisans Sahiplerinin Tutmakla Yükümlü Olduğu Petrol Stok Hesaplama Tablosu”nda rafinerici için belirtilen petrol (A) ve katsayı (B) değeri
kullanılarak Ek-3’deki tahvil yöntemine göre yapılır. Ürüne tahvil edilen miktar, rafinerici lisansı sahiplerinin zorunlu petrol stokunun en az %50’sini oluşturması gereken benzin ve/veya motorin türlerinden ve/
veya havacılık yakıtlarından sayılır.
(6) LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının azami % 50’sini benzin türlerinden tutabilir.
(7) LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin zorunlu petrol stoku yükümlülüğünün izlenmesi bu Karar kapsamı dışında yer alır.
Gelir Payı
MADDE 7- (1) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri akaryakıt ithal etmesi, işleme ve rafinerici lisansı sahipleri ise akaryakıtı serbest dolaşıma vermesi halinde gelir payı öder. Dağıtıcı lisansı sahipleri
harmanlamak amacıyla etanol temin etmesi durumunda temin edilen etanol için ayrıca gelir payı öder.
(2) Gelir payı, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemlere konu miktar ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 50 nci maddesi kapsamında beher metreküp veya ton için belirlenen bedelin çarpılması ile hesaplanır.
(3) Gelir payı, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemlerin gerçekleştiği tarihi takip eden
ayın son gününe kadar rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına tek seferde yatırılır.
(4) Rafinerici lisansı sahibi ilgili aya ilişkin gelir payı muhasebesini takip eden ayın sonuna kadar
aylık ve kümülatif olarak Kuruma bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, 2016 yılı verileri ile Ek-2 formunu
kullanarak 2018 yılının ilk üç ayında tutması gereken stok miktarını hesaplayarak15/11/2017 tarihine kadar
Kuruma bildirir.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Lisans sahiplerinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 50 nci maddesi
kapsamında 01/01/2018 tarihinden önceki faaliyetlerinden kaynaklı ödenmeyen gelir payları 30/06/2018
tarihine kadar gelir payı hesabına bir kerede yatırılır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kararın Geçici Madde 1 hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise
01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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ULUSAL STOKA İLİŞKİN TUTULMASI GEREKEN
PETROL STOK MİKTARI HESAPLAMA YÖNTEMİ

ULUSAL STOKA İLİŞKİN TUTULMASI GEREKEN PETROL
STOK MİKTARI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Ulusal petrol stoku, bir önceki yılın günlük ortalama kullanımının içindeki net ithalatın en az 90 günlük
kısmından oluşur. Ulusal petrol stoku lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu stok ile tamamlayıcı
petrol stokunun toplamıdır.
Petrol Stoku; her an mevcut ve erişilebilir olmalı, stoklanacak ürünler üzerinde hiçbir kısıtlama veya engellemenin olmaması gerekmektedir.
Ulusal petrol stokunun hesaplanmasında aşağıda yer alan hususlar esas alınır.
Aşağıda Yer Alan Yerlerdeki veya Durumdaki
Petrol
Stoktan Sayılır

Aşağıda Yer Alan Yerlerdeki veya Durumdaki
Petrol
Stoktan Sayılmaz

-Rafineri Tankları
-Depolar
-Boru Hattı Tankları
-Barçlar
-Karasularında ve limanlarda bulunan petrol
tankerleri
-Nehir ve göllerde konuşlanan ihrakiye
-Tank Dibi
-İşletme Stokları
-Stok tutma yükümlüsü olan serbest kullanıcıların
stokları

-Henüz üretimi gerçekleşmemiş yerli ham petrol
-Boru Hatları
-Demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünler
-Seferde bulunan gemilerin tüketim amaçlı yakıtları
-Servis istasyonları ile akaryakıt istasyonlarında
bulunanlar
-Kanun ile belirlenmeyen tüketicilerin elinde
bulunanlar
-Uluslararası sularda bulunan petrol tankerleri
-Askeri stoklar

1. Ulusal Stok Hesabı
Bayilere yapılan ikmaller, serbest kullanıcılara ile deniz ve hava araçlarına yapılan tüketim amaçlı ikmaller
yurtiçi tüketim olarak kabul edilir. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri arasında yapılan petrol hareketleri
(dağıtıcılar arası ticaret, rafinericiler arası ürün transferleri vb.), askeri amaçlı ile transit ve ihracat rejimi
kapsamında yapılan satışlar yurtiçi tüketim hesabına dahil edilmez.
Ulusal petrol stokunun hesaplanmasında n yılı için; miktar ham petrol eşdeğerine dönüştürülerek aşağıdaki
formüllerle hesaplanır. Hesaplamalarda birim olarak metrik ton kullanılır.
Net İthalat Kullanılarak Hesaplanacak Petrol Stokuna İlişkin Metodolojide Yer Alan Ürünlerin
Ham Petrol Eşdeğeri Dönüşüm Tablosu
- Ham petrol
- Rafineri ara ürünleri
- Katkı maddeleri / Oksijenatlar
- LNG
- Biyoyakıtlar
- Rafineri yakıt gazı
- Etan
- LPG
- Benzin Türleri
- Havacılık yakıtları
- Gazyağı
- Motorin Türleri
- Fuel Oil Türleri
- White Spirit ve SBP
202

x 0,96*
*(%4 nafta hesaplamaya dahil edilmez)

x 1,065**
**(ham petrol eşdeğeri hesaplaması için kabul
edilen katsayı)
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Net İthalat Kullanılarak Hesaplanacak Petrol Stokuna İlişkin Metodolojide Yer Alan Ürünlerin
Ham Petrol Eşdeğeri Dönüşüm Tablosu
- Madeni ve Baz Yağlar
- Bitümen
- Petrol Koku
- Dğer Ürünler Rafineri içerisinde üretilen ve
yukarıda yer almayan ürünler
Ör: Aromatikler (Benzen, Ksilen Toluen vb.),
Olefinler (Propilen, vb)

x 1,065**
**(ham petrol eşdeğeri hesaplaması için kabul
edilen katsayı)

o 1 Ocak-31 Mart dönemine ilişkin;
90 günlük net ithalat =.{ [Yurtiçi tüketim(n-2) - (yıl sonu stok(n-2) – yıl başı stok(n-2))] – [yerli ham petrol
üretimi(n-2) – yerli ham petrol ihracatı(n-2)] x 90/365
o 1 Nisan-31 Aralık dönemine ilişkin;
90 günlük net ithalat =.{ [Yurtiçi tüketim(n-1) - (yıl sonu stok(n-1) – yıl başı stok(n-1))] – [yerli ham petrol
üretimi(n-1) – yerli ham petrol ihracatı(n-1)] x 90/365
2. Lisans Sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu petrol stoku hesabı
Lisans Sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu petrol stokunun hesaplanmasında, rafinerici, akaryakıt ve
LPG dağıtıcı, lisansı sahipleri tarafından yapılan ihracat, transit ve askeri satış miktarı ile aynı tür lisans
sahiplerinin birbirleri arasındaki yaptığı satışların dışındaki miktar kullanılır.
Lisans Sahiplerinin Tutmakla Yükümlü Olduğu Petrol Stok Hesaplama Tablosu
Lisans Türü

İkmal Edilen / Tüketilen Petrol
(A)
- Ham petrol
- Rafineri ara ürünleri
- LNG

Rafinerici

- Akaryakıta harmanlanacak ürün*
- Rafineri yakıt gazı
- Etan
- LPG
- Benzin Türleri
- Havacılık yakıtları
- Gazyağı
- Motorin Türleri
- Fuel Oil Türleri
- White Spirit ve SBP
- Madeni Yağ ve Bazlar
- Bitümen
- Petrol Koku
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Katsayı
(B)

Erişilemeyen
stok katsayı
(C)

Yükümlülük
Gün Sayısı
(D)

0,90

20

0,96

1,065
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Lisans Sahiplerinin Tutmakla Yükümlü Olduğu Petrol Stok Hesaplama Tablosu
İkmal Edilen / Tüketilen Petrol
(A)

Lisans Türü

Akaryakıt Dağıtıcı

- Benzin Türleri
- Motorin Türleri
- Fuel Oil Türleri
- Gazyağı
- Havacılık yakıtları
- Denizcilik yakıtları
- Akaryakıta harmanlanacak ürün*

LPG Dağıtıcı

- LPG
- Benzin türleri

Serbest Kullanıcı
(Her bir türden
20.000 ton/yıl
tüketime sahip)

- Motorin Türleri
- Fuel Oil Türleri

Katsayı
(B)

Erişilemeyen
stok katsayı
(C)

Yükümlülük
Gün Sayısı
(D)

1,065

0,90

20

1,065

0,90

20

1,065

0,90

15

* Akaryakıta harmanlanacak ürün; rafinerici lisansı sahipleri için oksijenat, biodizel ve etanol, dağıtıcı
lisansı sahipleri için biodizel ve etanol olup; akaryakıta harmanlama amacıyla stoklanan ürünlerdir.
Her bir lisans türü ve lisans sahibi tarafından (n) yılı için hesaplanacak tutmakla yükümlü olunan stok
miktarı (SM(n)):
- 1 Ocak-31 Mart dönemine ilişkin:
SM(n) ≥ [(A(n-2) x B) / C] x (D / 365)

- 1 Nisan-31 Aralık dönemine ilişkin:

SM(n) ≥ [(A(n-1) x B) / C] x (D / 365)
Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının en az %50 sinin benzin ve/veya motorin türleri ve/veya havacılık yakıtları olarak tutulur.
LPG dağıtıcı lisansı sahipleri; tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının asgari %50 sini LPG olarak,
kalan kısmını ise benzin türlerinden tutulabilir.
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PETROL TAHVİL YÖNTEMİ

EK-3
PETROL TAHVİL YÖNTEMİ
Rafinericiler tarafından yapılacak ürün tahvil işlemi aşağıda belirtilen açıklamalar ve formüle göre,
Ek-1’de yer alan “Lisans Sahiplerinin Tutmakla Yükümlü Olduğu Petrol Stok Hesaplama Tablosunda”ki
petrol (A) kapsamındaki ürünler için katsayı (B) değerleri kullanılarak yapılır;
A1: Ham petrol, Rafineri ara ürünleri, LNG
A2: Akaryakıta harmanlanacak ürün, Rafineri yakıt gazı, Etan, LPG, Benzin Türleri, Havacılık yakıtları, Gazyağı, Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri, White Spirit ve SBP, Madeni ve Baz Yağlar, Bitümen
ve Petrol Koku
B1: A1 ürünleri için 0,96 katsayısı
B2: A2 ürünleri için 1,065 katsayısı

A1 ürünlerinin A2 ürünlerine tahvili : A2 (ton)=A1 (ton) x B1/B2
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ULUSAL PETROL STOKUNUN TAMAMLAYICI KISMININ
EDİNİLMESİ NEDENİYLE KULLANILACAK GELİR PAYI
BEDELLERİ
30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Karar No: 7567

Kurul Kararı

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunun 16 ncı ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Geçici Madde 22 uyarınca 2018 yılında uygulanacak olan ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmın edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ve bu kısım stokların depolama ve idame maliyeti için kullanılacak gelir payı bedellerine
ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır:
Madde 1- (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 16 ncı ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Geçici Madde 22 uyarınca 2018 yılında petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1).Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin
edilen etanol için: 3,18 TL/m3
2) Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 3,18 TL/m3
3) Gazyağı için: 3,18 TL/m3
4) Havacılık yakıtları için: 3,18 TL/m3
5) Yakıt nafta için: 3,18 TL/m3
6) Damıtık denizcilik yakıtları için: 3,18 TL/m3
7) Artık denizcilik yakıtları için: 3,38TL/ton
8) Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 3,38TL/ton
Madde 2- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

206

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

LİSANS SAHİBİ VE GERÇEK TÜZEL KİŞİLERİN ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUKLARI 2018 YILI İÇİN UYGULANACAK KATILMA

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

LİSANS SAHİBİ VE GERÇEK TÜZEL KİŞİLERİN ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUKLARI 2018 YILI İÇİN UYGULANACAK
KATILMA PAYI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 7562

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2018 yılı için uygulanacak
katılma payına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.
Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C)
bendinin (a) alt bendi uyarınca;
a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni
yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2018 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 2018 yılı
katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2018 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını
aşmayacak şekilde hesaplanır.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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2018 YILINDA UYGULANACAK HİZMET İZİN BEDELLERİ

2018 YILINDA UYGULANACAK HİZMET İZİN BEDELLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 7561

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında 2018
yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı,
akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
.Madde 1- Petrol Piyasasında 2018 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı
(vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
a) Lisans alma bedeli:
Rafinerici lisansı için
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
İşleme lisansı
-Petrokimya için
-Biyodizel için
-İşleme (atık) lisansı için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için gemi başına
Bayilik lisansı için
b) Lisans sureti
c) Lisans tadili:
Rafinerici lisansı için
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İşleme lisansı için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için gemi başına
Bayilik lisansı için
d) Süre uzatımı(vize)
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni
f) Tarife onayı
g) Kupon hizmeti izin bedeli

596.000.- (beşyüzdoksanaltıbin) TL,
431.000.- (dörtyüzotuzbirbin) TL,
25.700.- (yirmibeşbinyediyüz) TL,
25.700.- (yirmibeşbinyediyüz) TL,
25.700.- (yirmibeşbinyediyüz) TL,
25.700.- (yirmibeşbinyediyüz) TL,
8.800.- (sekizbinsekizyüz) TL,
67.500.- (altmışyedibinbeşyüz) TL,
85.400.- (seksenbeşbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
1.700.- (binyediyüz) TL,
12.000.- (onikibin) TL,
8.800.- (sekizbinsekizyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL
2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
Lisans alma bedelinin % 50’si
25.750.- (yirmibeşbinyediyüzelli)TL,
0.- (sıfır) TL.
50.000.- (ellibin)TL.

Madde 2- Bu Karar 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
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DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA
KARAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 7742

Karar Tarihi:14/3/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/3/2018 tarihli toplantısında; ekteki “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar’ın abul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA KARARA

EK

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 kapamında satış işlemi yapılabilmesi için verilen
onayı,
c) İzleme dönemi: Faaliyet döneminin başangıcından bir önceki takvim yılını
ifade eder.
2) Bu kakrda geçmekle birlikte taımlanmamış diğer terim ve kavramlar, aksi belirtilmedikçe
17/6/2004 tarihli ve 25495 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4
ncü maddesindeki anlam ve kapsama sahiptir.
Başvuru ve İzin verilmesi
Madde 4- (1) İzin başvuruları, başvuruya konu faaliyet dönemi için belirlenmiş izin bedelinin
yatırıldığna 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 (beyaz
ve motorin) satışı gerçekleştirmiş ddağıtıcı 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
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başlığında da yer alan akaryakıtlarla sınırlıdır. Gazyağı dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemez.
İzin Bedelinin belirlenmesi
Madde-6 (1) Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin beledi, her bir faaliyet dönemi için 31 Aralık’tan
önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Yürürlükten Kaldırılan Kurul Kararı
Madde 7- (1) 17/1/2015 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 yalında bu
Kararın 4 üncü maddesi kapsamında asgari 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlüğünü;
sayılır.

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

b) Karşılayamayan lisans sahiplerinin izni, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona ermiş sayılır.
Bu durumda bulunan lisans sahiplerinin yazılı talebi halinde 2018 yılı için ödemiş oldukları izin bedeli
tutarının tamamı iade edilr.
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.
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4760 SAYILI ÖZEL TÜKEKİM VERGİSİ TUTARI VE
ORANLARININBELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI

Karar Sayısı: 2018/11542
Ekli”4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kaununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer
Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarınını Belinlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
27/3/2018 tarihli ve 39208 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B.BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

M.ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

H.ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcsı

A.GÜL
Adalet Bakanı

F.ÖZLÜ
Bilim,Sanayi ve Teknolji
Bakanı

J.SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

M.ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik
Bakanı

B.TÜFENKCİ
Dışişleri Bakanı V.

N.ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B.ALBAYRAK
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı

O.A.BAK
Gençil ve Spor Bakanı

A.E FAKIBABA
Gıda,Tarim ve
Hayvancılık Bakanı

L.ELVAN
Kalkınma Bakanı

N.KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm
Bakanı

B.TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

F.IŞIK
Başbakan Yardımcsı

F.B.SAYAN KAYA
Ö.ÇELİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

S.SOYLU
İçişleri Bakanı

N.AĞBAL
Maliye Bakanı

İ.YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

V.EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A.DEMİRCAN
Sağlık Bakanı
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R.AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

N.CANİKLİ
Milli Savunma Bakanı
A.ARSLAN
Ulaşırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

211

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI
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4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KAUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI
LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TUTARLARI İLE ORANLARININI BELİNLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı
listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde
tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzaları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

2710.12.41.00.00
2710.12.45.00.11

2710.12.45.00.13
2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 ‘den az olanlar
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri

Vergi Tutarı
(TL)

Birimi

0

kg

0

Litre

2,1500

Litre

2,3765

Litre

2,3765

Litre

2,3765

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,4985

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2,4985

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2,4985

Litre

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2,1800

Litre

2,1800

Litre

0

Litre

0

Litre

2710.12.70.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Benzin tipi jet yakıtı

2710.19.21.00.00

(Kerosen) Jet Yakıtı

2710.19.43.00.11

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin

1,7945

Litre

2710.19.43.00.17

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizicilik yakıtı

1,7945

Litre

2710.19.43.00.29

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri

1,7945

Litre

2710.12.59.00.00
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(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat (% 0,002’yi
geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat (% 0,002’yi
geçmeyenler)
Diğerleri

1,7945

Litre

1,7945

Litre

2710.19.47.00.18

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’i geçen fakat (% 0,1’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945

Litre

2710.19.47.00.19

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’i geçen fakat (% 0,1’yi geçmeyenler)
Diğerleri

1,7945

Litre

1,7245

Litre

1,7245

Litre

1,7945

Litre

1,7945

Litre

1,7945

Litre

1,7945

Litre

1,7245

Litre

1,7245

Litre

0,4760

kg

0,4760

kg

0,4760

kg

0,4760

kg

0,2370

kg

2710.19.48.00.11
2710.19.48.00.18
2710.20.11.00.11
2710.20.11.00.19
2710.20.15.00.00
2710.20.17.00.00
2710.20.19.00.00

2710.20.90.00.00

2710.19.62.00.10
2710.19.62.00.11
2710.19.62.00.31
2710.19.62.00.39

2710.19.64.00.10

(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
(Gazoiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
(Gazoiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat %0,002’yi
geçmeyenler
(Gazoiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat %0,1’i
geçmeyenler
(Gazoiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
Diğer Yağlar
(2710.12.90.00.ll, 2710.12.90.00.l9, 2710.12.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı
malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85,
2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer
alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer yakıtı
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler)
Kalorifer yakıtı
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2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler)
Fuel oil

0,2370

kg

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı

0,2370

kg

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler)
Diğerleri

0,2370

kg

0,2240

kg

0,2240

kg

0,2240

kg

2710.19.68.00.11
2710.19.68.00.31
2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler

0,4760

kg

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler

0,2370

kg

0,2240

kg

0

kg

0,8599
0,0230

kg
kg

1,7780

kg

1,7780

kg

1,7780
1,7780

kg
kg

0,8599
0,0230

kg
kg

1,7780

kg

1,7780

kg

0

kg

0

kg

0

kg

2710.20.39.00.00
27.11

2711.11.00.00.00
2711.12
2711.13
2711.19.00.00.11

2711.21.00.00.00
2711.29.00.00.11
2711.29.00.00.12
27.13
2713.11.00.00.00
2713.12.00.00.00
214

(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçenler
Petrol Gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00, 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.21.00.00.00,
2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
(Sıvılaştırılmış)
Doğalgaz
Motorlu taşıtarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
(Sıvılaştırılmış)
Propan
(Sıvılaştırılmış)
Bütan
Sıvılaştırılmış Petrol gazı (L.P.G)
Motorlu taşıtarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
(Gaz halinde olanlar)
Doğalgaz
Motorlu taşıtarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
(Gaz halinde olanlar)
Propan
(Gaz halinde olanlar)
Bütan
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarınını veya bitümenli
minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(2713.11.00.00.00, 2713.12.00.00.00, 2713.20.00.00.19, 2713.90 hariç)
(Petrol koku)
Kalsineedilmemiş
(Petrol koku)
Kalsine edilmiş
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2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)
Diğerleri

0

kg

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların
diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karon imaline mahsus olanlar hariç)

0

kg

2715.00.00.00.00

Esasın tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya
mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden
bitmenli karışımlar

0

kg

38.26

Biodizel ve bunlarn karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol
yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya
içermeyenler

1,1209

Litre

(B) CETVELİ
G.T.İ.P NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı
(TL)
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985

Birimi

2707.10.00.00.00
2707.20.00.00.00
2707.30.00.00.00
2707.50.00.00.11
2707.50.00.00.19
2707.99.19.00.00
2707.99.20.00.00
2709.00.10.00.00
2710.12.21.00.00
2710.12.25.00.00
2710.12.90.00.11
2710.12.90.00.19
2710.19.29.00.00

Benzol (Benzen)
Toluol (Toluen)
Ksilol (Ksilen)
Solvent nafta (Çözücüa nafta)
Diğerleri
Diğerleri
Sülfüri asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen
Tabii gazın kondanseleri
White spirit
Diğerleri
Diğer solventler (Çözücüler)
Diğerleri
Diğerleri

2710.20.90.00.00

Diğer Yağlar
(Yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00, G.T.İ.P.
numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve
2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.)

2901.10.00.90.11
2901.10.00.90.12
2901.10.00.90.13
2901.10.00.90.19
2901.20.00.00.00
2901.30.00.00.00
2901.60.00.00.00
2909.19.90.00.13

Hekzan
Heptan
Pentan
Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
Benzen (Benzol)
Toluen (Toluol)
Etilbenzen
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985
2,4985

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

38.11

Vuruntuyu önleyici mstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler,
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici
kakılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

kg

0,9390

kg

0,9390

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

3814.00
3824.99.96.90.68
2710.19.71.00.00
2710.19.75.00.00
2710.19.81.00.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik
karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan
müstahzarlar
Diğerleri
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
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kg
kg
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2,4985

kg

1,5007
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(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

2712.20

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeyemahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici
yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer Madeni yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarıkolloidal grafit

1,5007

kg

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya
bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık
itibariyle %70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

1,5007

kg

2710.19.25.00.11
2710.19.25.00.19

Gazyağı
Diğerleri

1,1367
1,1367

Litre
Litre

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya
diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

1,5007

kg

2710.19.91.00.00
2710.19.93.00.00
2710.19.99.00.25
2710.19.99.00.11
2710.19.99.00.98

3403.19.10.00.00

3403.19.20.00.00
3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya
daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları
içerenler
(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az
%60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya
diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

kg

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,5007

kg
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MADDE 2- (1) 4760 Sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit
edilmiştir.
(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NO
8701.20
87.02

87.03

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Yarı römürkler için çekiciler
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
- Otobüs
- Midibüs
- Minibüs

4

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş
diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (Steyşın vagonlar
ve yarış arabaları dahil) (Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış
arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karaanlar, elektrik,
gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.)(Ambulanslar, mahkum taşımaya
mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla
yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn
edilmiş ıkıstırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya
yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar,
diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç)
- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma
kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayıının 70
kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa
dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate
alınr) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu
dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın
vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
- İtiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3ün altında
olanlar
- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3ün altında
olanlar
- Sadece elektrik motorlu olanlar
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olarlardan
- Motor silindir hacmi 3200 cm3ü geçmeyenler
- Sadece elektrik motorlu olanlar
- Diğerleri
- Motor silindir hacmi 1600 cm3ü geçmeyenler
-- Özel tükem vergisi matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar
-- Özel tükem vergisi matrahı 46.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar
-- Diğerleri
- Motor silindir hacmi 1600 cm3ü geçen fakat 2000 cm3 geçmeyenler
-- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip
motor silindir hacmi 1800 cm3 geçmeyenler
--- Özel tükem vergisi matrahı 57.000 TL'yi aşmayanlar
--- Özel tükem vergisi matrahı 57.000 TL'yi aşıp, 91.000 TL'yi aşmayanlar
--- Diğerleri
-- Diğerleri
--- Özel tükem vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar
--- Diğerleri
- Motor silindir hacmi 2000 cm3ü geçenler
-- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip
motor silindir hacmi 2500 cm3 geçmeyenler
--- Özel tükem vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar
--- Diğerleri
-- Diğerleri
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-- Sadece elektirk motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

3
7
15

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pisonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

8703.10.18.00.00

Diğerleri ( Gol arabaları vb.taşıtlar)

6,7

87.04

87.05

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalız kayıt ve tescile tabi olanlar)
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasında başka
oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleriolanlar (kapali) kasalı
olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler hariç);
-- Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler
-- Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçen fakat 4000 cm3'ü geçmeyenler
-- Motor silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 85 kW'ı geçenler fakat 120 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
-- Diğerleri
- Diğerleri
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
-- Diğerleri
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak
yapımış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye
taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus
arabalar, püstürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, eyyar radyoloji
üniteleri) (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)(İtfaiye taşıtları hariç)

10
52
75
10
52
75
10
10
4
4

4

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde
eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden
hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan
türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
- Motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyenler
- Motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçenler
Sürekli nominal gücü 250 wattı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru
olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

8
37

8711.60.90.00.11

Motor gücü 20 kW'ı geçenler

37

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

3

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları(uydular
dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
(Yalnız helikopterler ve uçaklar)(Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan
özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)

87.09

87.11

8711.60.10.00.00

8901.10.10.00.11
8901.10.10.00.11
89.03
218

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar
ve kanolar(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli
kayıklar ve kanolar hariç )
- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

3

0,5

0
0
8
0
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MADDE 3- (1) sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların
vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları,
asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ

G.T.İ.P.NO

20.09

22.02

Mal İsmi

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar
ve/veya toptan teslime konu edilenler)(Sebze suları ve Türk Gıda
Koeksine göre %100 meyve suyu sayılanlar hariç)
Sular (mineral sular ve gazlığ sular dahil) ( ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış)ve
alkoüz diğer içecekler (20.09 pozusyonundaki meyve ve sebze
suları hariç) ( Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile
2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,
2202.91.00.00.00 hariç)

Vergi Oranı
(%)

Asgari
Maktu
Vergi Tutarı (TL(

10

-

10

-

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

-

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,3498

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm
şırası(22.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

6,6363

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu
maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12
hariç)

0

44,8351
67,6673

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

53,7356

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve daha olanlar

0

197,5242

2206.00

Fermante elidmiş diğer içecekler(elma şarabı, armut şarabı,
bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan fermante edilmiş içeceklerin akrışımları ve
fermente edilmiş içeceklerler alkolsüz içeceklerin karıımları

0

6,6363

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir(denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol
derecesi ne olursa olsuntağyir(denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

197,5242

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (2208.90.91;
2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan
tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50;
2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)

0

197,5242

0

197,5242

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde
edilen alkollü içkiler
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2208.50

Cin ve Geneva

0

175,6630

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

175,6630

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar ( Alkol derecesi
hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

197,5242

2208.60.91.00.00

Likörler

0

197,5242

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

197,5242

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhteviyatı 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

171,2723

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

171,2723

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Vergi
Oranı
(%)

Mal İsmi

Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)

Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

2402.20

Tütün içeren sigaralar

2402.90.00.00.00

Diğerleri(Tütün yerine geen maddelerden yapılmış purolar, uçları
açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
- Tütün yerin geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık
purolar ve sigarillolar
- Tütün yerine geçen madddelerden yapılmış sigaralar

40

0,2429

0,3246

65,25

0,2429

0,3246

40

0,2429

0,3246

65,25

0,2429

0,3246

65,25

0,2429

0,3246

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütünhülasa
ve esansları
(2403.11.00.00.00,
2403.19.19.00.19,
2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.91.10.00.00. 2403.99.90.00.00 hariç)

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

65,25

0,0633

0,3246

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 50 gr.ı geçmeye ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 50 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2429

0,3246

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0500

-

MADDE 4- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listee Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine
İliştin Karar"ın 1 inci maddesinde ye19n " 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve
2710.11.49.00.11" ibareleri " 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13,
2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhraç
Edilecek elektrik üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Telimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına ilişkin
Karar"ın 1 inci maddesinde yer alan "2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11"
ibaresi " 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11" şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer alan
220
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Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar'ın 1 inci maddesinde yer alan lite aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştidir.
(I) SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ORAN (%)

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

0,75

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

0,75

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

0,75

2707.50.00.00.11

Solvent mafta ( Çözücü nafta)

0,75

2707.50.00.00.19

Diğerleri

0,75

2707.99.19.00.00

Diğerleri

0,75

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrdol eterleri; Antrasen

0,75

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

0,75

2710.12.21.00.00

White spirit

0,75

2710.12.25.00.00

Diğerleri

0,75

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

0,75

2710.12.90.00.19

Diğerleri

0,75

2710.19.29.00.00

Diğerleri

0,75

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
(Yalnız;
--2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numarıl
malların biodize ihtiva edenleri,
--2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve
2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizelihtiva edenleri)

0,75
28,50

2901.10.00.90.11

Hekzan

0,75

2901.10.00.90.12

Hepan

0,75

2901.10.00.90.13

Pentan

0,75

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

0,75

2902.20.00.00.00

Benzen ( Benzol)

0,75

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

0,75

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

0,75

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

0,75

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve
mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3814.00

Tarifenin başka einde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

2,50

3824.99.96.90.68

Diğerleri

2,50

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

28,50

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal degişime tabi tutulacak olanlar
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2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

28,50

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları

28,50

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin

28,50

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları

28,50

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp ıkarma yağları, aşınmayı önleyici
yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

28,50

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar

28,50

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

28,50

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri

28,50
28,50

28,50

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit

3819.00.00.00.00

Hidroril fren sıvıları ve hidrolik transmiysonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağılık itibariyle
% 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

28,50

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2,00

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2,00

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya
diğer maddelerin işlenmesine mahsuu müstahzarlar

1,43

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 vvya
daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları
içerenler

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %
60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya
diğer maddelerin işlenmesine mahsuk müstahzarlar

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

28,50

1,43
1,43
1,43
1,43
1,43

MADDE 7- (1) 8/10/2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile yürürlüğe
konulan "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile "2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23,
2710.19.99.00.24" ibaresi" 2710.19.99.00.11" şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde
değiştirilmişti
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G.T.İ.P NO

Mal İsmi

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime
tai tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
(Yalnız, 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99
alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri)

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstehzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin
işlenmesine mahsuu müstahzarlar

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 vvya daha fazla petrol
yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az % 60'a kadar geri
dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstehzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin
işlenmesine mahsuu müstahzarlar

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

MADDE 8- (1) 2/9/2013 Tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar, Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konlan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile
Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayıl Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I)
Sayılı listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar'ın
3 üncü maddesinde yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12" ibareleri
"2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11" şeklinde ve "3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel"in
harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel" olarak ibaresi "38.26 tarife pozisyon numarasındaki
mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğununu tespiti
halinde, biodizel" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

22/4/2005

25794

26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

4/8/2006

26249

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

9/10/2012

28436

2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

1/12/2013

28838

4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar
Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

26/6/2008

26912

26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi

Sayısı

26/6/2008
25/2/2011

26912
27857 (2.Mükerrer)

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar
Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
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Tarihi

Sayısı

1/12/2013

28838
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LPG PİYASASI MEVZUATI
KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
		
		
		
		

Kanun Numarası		
Kabul Tarihi		
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 5307
: 2/3/2005
: Tarih: 13/3/2005 		
: Tertip : 5 		

Sayı : 25754
Cilt : 44

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 	

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Kanunun amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış
petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa
faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme,
gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.
Bu Kanun; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması,
depolanması ve ticareti ile bu faaliyetlere ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.
Tanımlar
Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
b) Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında
sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
d) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu
denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanıma sahip LPG konusunda
uzmanlaşmış gümrük birimini,
e) Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm
nakil faaliyetlerini,
f) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,
ğ) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet
gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,
ı) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik
düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,
i) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma
işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
j) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere
veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun
tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik
düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
k) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak
mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini,
l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan
teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Dağıtım: LPG’ nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara
satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
n) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG
dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere LPG’ nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG
bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,
ö) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili
mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında
faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak
bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt
istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
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p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında
araçlara LPG ikmali işlemini,
r) Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
s) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim
mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,
ş) Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında
bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine
sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,(1)
u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına
veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
ü) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt
ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi,
v) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
y) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin
tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
            İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansların Tâbi Olacağı Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin
Hak ve Yükümlülükleri
Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar
Madde 3- LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG
bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis
kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur.
Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiler, LPG tesislerinin kuruluşunda ve
işletilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği; imar, toplum, çevre, iş sağlığı,
güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösteren, tesisin kuruluşuna
ve işletilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasını müteakip Kuruma lisans
başvurusunda bulunurlar. Lisans vermede, faaliyetin icrası için gereken fizikî varlıkların temini açısından
taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.
Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler bu madde hükümleri 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.
Lisans kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine tâbidir.
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 aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler
yapmaya yetkilidir:
a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları.
b) Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler.
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması.
ç) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi.
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,
ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olması gereken asgarî varlıklarına,
______________
(1)
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25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle bu bentte yer alan “sakatlanmasına” ibaresi
“engelli hale gelmesine” olarak değiştirilmiştir.
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(2) d) Tutulması zorunlu olan kayıtlar ve kayıt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine,
e) Faaliyet alt başlıkları ve bunların tanımlarına,
f) Kamunun can ve mal güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlara,
g) Lisansta yer alacak hususlara,
ğ) Lisans kapsamında olsun veya olmasın piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi
ve denetimine,
Ait usûl ve esaslar ile dağıtıcı olma şartları Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
           
Lisans sahiplerinin 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 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 ve 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, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri
Kuruma bildirmek,
ç) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile
birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak,
d) Faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,
e) 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri
yapmak,
f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendiğinde 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasına göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanakları imzalamak ve görevlilerin tesislerde
inceleme yapmasına müsaade etmek,
g) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe
koymadan önce Kuruma bildirmek,
ğ) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun LPG sağlamak,
h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurmak,
ı) Aslî faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmak,
i) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımak, farklı şartlar
uygulamamak,
İle yükümlüdür.
Yurt dışından LPG temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı lisansına sahip olması gereklidir. (Ek
cümle: 26/2/2014-6527/13 md.) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki
işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak
kaydıyla LPG ithal edebilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin
ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki
laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti
yapamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi
Üretim ve dağıtım
Madde 5- Rafineriler, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alacakları
rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi yaparlar. Ancak dağıtıcı lisansı sahipleri LPG dağıtım hakkına
sahip olur.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin
istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali, tüplü LPG dağıtım ve
pazarlaması, taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Dağıtıcılar, otogaz faaliyetine
başlayabilmek için öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak
ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zorundadır. Dağıtıcılar, başka LPG dağıtıcılarının bayilerine
dağıtım yapamazlar.
Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa
faaliyetlerinde bulunabilirler. Aynı şekilde LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilirler.
Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip
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olması zorunludur. (Değişik ikinci cümle:21/3/2018-7103/65 md.) Dağıtıcılar, 5015 sayılı Kanun
gereği ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. (Ek
cümle:21/3/2018-7103/65 md.) Ancak bu yükümlülük, stok hesaplamasına esas alınan dönemde yurt
içi pazar payı yüzde ikinin altında olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları dağıtıcı lisans sahipleri bakımından
oluşmaz. Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla
yapılır.
Dağıtıcılar, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde
Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme
değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan
yüzde ondan fazla artış ve eksilişleri açıklarlar.
Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde belirtilen şekilde sözleşme ile
bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenmez
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. Tüplü LPG bayileri dağıtıcı işaretlerini sözleşme
bitiminde kaldırır.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. Dağıtıcı,
otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından
farklı uygulama yapamaz. Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesislerinin
bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.
Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol ve kalite temin
faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sağlamak, bayilerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG dağıtımı için kurulacak tesis ve ekipmanlar ile taşıma araçlarına
ilişkin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG satış yeri, çevre ve
benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
a) Dağıtıcılar otogaz LPG faaliyeti yaparken;
1) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına
LPG ikmali yapmak,
2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara
LPG ikmali yapmamak,
3) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
4) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını,
unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
5) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve
bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,
İle yükümlüdür.
b) Dağıtıcılar dökme LPG faaliyeti yaparken;
1) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
2) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş,
dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik
kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,
3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini
taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
4) Kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması halinde Kuruma
bildirmek ve ikmal yapmayı durdurmak,
5) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak,
bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,
6) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
7) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli
tedbirleri almak,
İle yükümlüdür.
c) Dağıtıcılar tüplü LPG faaliyeti yaparken;
1) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde
bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi
halinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri,
uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı
bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek,
2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin
dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak,
3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü
tedbiri almak,
4) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen
periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl
işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da
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bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,
5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,
6) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik,
kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri
dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak
veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,
7) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek,
İle yükümlüdür.
Dağıtıcılar birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilirler.
Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı
Madde 6- Dökme LPG ve otogaz LPG taşıma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yapılması
için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme kriterleri ve lisansın verilmesini gerektirecek teknik ve
malî şartlar Kurumca belirlenir.
LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalatını gerçekleştirecek olanlar, gerekli
teknik düzenlemelere uygun üretim yapabildiklerini gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte
Kuruma başvurarak lisans almak ve diğer mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmakla
yükümlüdür.
Muayene, tamir ve bakım işlemlerini yapacak olanlar bu işlemleri yapabilmek için Kurumdan
lisans almak zorundadır.
Otogaz bayileri
Madde 7- Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik
faaliyetlerini yürütürler.
Otogaz bayileri;
1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım
şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak,
2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri
almak,
3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan
hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,
5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir
yere koymak,
6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak,
İle yükümlüdür.
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî
binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun
olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz
eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması,
kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama
tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sosyal amaçlı
tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.
Dağıtıcılar ve bayiler kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve Tüplü
LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esaslar
Tüplü LPG bayileri
Madde 8-   Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi değildir. Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG
tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya
kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez.
Tüplü LPG kullanıcıları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına
ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tarafından kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun şekilde
davranmakla yükümlüdür.
Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları dağıtıcının tescilli markası ve
amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk
hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını
yapabilir.
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Tüplü LPG bayileri ;
1) Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi
yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak,
2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,
3) LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere
uygun olmasını sağlamak,
4) Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer
dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmamak,
5) Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla
ulaşabilecekleri noktalarda kurmak,
6) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapmak,
İle yükümlüdür.
LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza
veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp
satış yerleri açılamaz.
Dökme LPG kullanıcıları
Madde 9- Dökme LPG kullanıcıları sözleşme yaptıkları dağıtıcıdan dökme LPG ikmali yapmak
ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zorundadır.
Dökme LPG kullanıcıları dağıtıcının bilgisi dışında dökme LPG sistemine başkalarının müdahale
etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin işletilmesinde, geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda
düzenlemeler yapabilir.
Kullanıcılar tesis veya konutu için aldığı LPG’yi amacı dışında kullanamaz.
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Fiyat Oluşumu, Eşgüdüm, Bilgilerin
Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim,
Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve Eğitim

Fiyat oluşumu
Madde 10- LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.
Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları,
erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma
bildirirler.
Ancak, LPG 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 usûl ve esasları ile miktarı
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
Eşgüdüm
Madde 11- 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.
LPG piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacak standart
hazırlık çalışmalarında Kurum temsilcisi de bulunur. Piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk standartları, Kurul
onayı ile mecburi hale getirilebilir.
Kurum;
a) Lisanslı tesisler açısından tehlikeli eylem ve kötüniyetin oluşması halinde,
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.
Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması için ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütür ve alınacak kararların uygulanmasında ilgili kamu kurum ve
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kuruluşlarından uzman eleman çalıştırabilir.
           
Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat
Madde 12- Piyasanın 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 usûl 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, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim
sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numunelerin
rafineri, dağıtıcı, kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Numunelerde
yapılacak testlerde alınan numunelerin laboratuvar analizi ile standarda uymadığı tespit edildiğinde, 16 ncı
madde hükümleri uygulanır. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.
Bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanmasına ilişkin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir. Piyasa açısından ticarî 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 Resmi Gazetede yayımlanır.
Sigorta
Madde 13- 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,
yönetmelikle düzenlenir.
Sorumlu müdür
Madde 14- LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması
zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki,
sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Eğitim
Madde 15- LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli,
tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test
ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında
görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’a bağlı ilgili meslek
odası tarafından eğitime tâbi tutulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB
(Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştereken hazırlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
İdarî Para Cezaları, Yaptırımlar, Ön Araştırma, Soruşturma,
Dava Hakkı ve Yönetmelik
İdarî para cezaları (1)
Madde 16 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/569 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 hâllerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.  
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.
3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak
engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
4) 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli.
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(1) Bu maddede yer alan para cezası miktarlarının 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak Kanunun
sonundaki tabloya bakınız.
(2) 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 tarihli ve E.:
2017/129, K.:2018/6 sayılı Kararı ile bu alt bentten yer alan “....ve 13 üncü ....” ibaresi iptal edilmiş olup söz konusu
kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
(3) 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 tarihli ve E.:
2017/129, K.:2018/6 sayılı Kararı ile bu alt bendin,bu Kanunnun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç), (h) ve (ı)
bentleri yönünden iptal edilmiş olup, (ç) bendi yönünden iptale ilişkin hükmün Resmi Gazete’de yayımlanmasından
başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar
üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
ç) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (6) numaralı bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüz Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda tüp
bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara
Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle
getirilinceye kadar mühürlenir.
Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat olarak
uygulanır.
Yaptırımlar
Madde 17- 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
onbeşgünlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuzgünden az,
yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin
veya kötüniyetin veya herhangi bir zararın 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.
(Değişik ikinci fıkra: 4/6/2016-6719/12 md.) Kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa
faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi
piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince, aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı
iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG, mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi
ikmal edenler zararı üç ay içinde tazmin etmekle yükümlüdür.
Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna
istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG
ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye
ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008 – 5728/570 md.) Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen,
faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında
Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda
bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların
tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve
sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı
Madde 18- 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 usûl ve esaslar, Kurum tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir.
(Değişik üçüncü fıkra: 2/7/2012 – 6352/68 md.) İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare
mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
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Yönetmelik
Madde 19- LPG piyasa faaliyetlerine ilişkin hususlar, bu Kanunun ilgili maddelerinde yer alan
çerçeve ve yetkilendirme dahilinde Kurul tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu
yönetmelikler Resmi 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 bültenler ile duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 20-22- (20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama
şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler,
bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal
amaçlı tesisler 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.
Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca lisans alınması
gereken faaliyetleri yürüten kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 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. (Değişik son cümle: 20/6/2006-5522/1 md.)
Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhî müessese veya
iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek
faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun
gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz
yapılamamasından dolayı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar
planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar
geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.
Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun
hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim tarihi itibarıyla durdurulur.
Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan LPG ile ilgili kararname,
yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler, Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar saklıdır. Kurum
tarafından hazırlanacak yönetmelik ve diğer mevzuat yürürlüğe girene kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlere
ilişkin görevler sürdürülür. Ancak, bu süre içerisinde anılan mevzuata istinaden yeni LPG dağıtım ve
pazarlama şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak statü verilmez.
Geçici Madde 4- Lisans yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar piyasa faaliyetlerine ilişkin
lisans isteminde bulunulamaz. Lisans yönetmeliğinin yürürlüğe girişi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden yüzsekseninci günü aşamaz.
Geçici Madde 5- 4 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulması için
gerekli alt yapı ve teçhizat Gümrük Müsteşarlığının belirleyeceği gümrüklerde 1.7.2005 tarihine kadar
Kurum tarafından yaptırılır ve Gümrük Müsteşarlığına devredilir. İhtisas gümrüklerinin personel ihtiyacı
Gümrük Müsteşarlığı tarafından temin edilir ve personelin eğitimi de Kurum tarafından sağlanır.
Geçici Madde 6- Elektrik Üretim Anonim Şirketi özelleştirilmesi tamamlanıncaya kadar;
a) Dahilde işleme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri elektrik üretiminde
kullanacakları, dahilde işleme belgelerinde hammadde olarak belirtilen akaryakıtları Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na bilgi vermek koşuluyla yurt dışından, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde İşleme
Rejimi kapsamında kendileri temin edebilirler.
b) (Mülga: 14/3/2013-6446/30 md.)
Geçici Madde 7- (Değişik: 21/4/2005-5335/28 md.)
1.1.2005 tarihi itibarıyla doğal gaza bağlanmamış ve üretimlerini likit petrol gazı veya likit
naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin; 1/6/2003
ilâ 31/12/2006 tarihleri arasında üretimlerinde kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti
ile aynı üretimin doğal gazla yapılmış olması halinde oluşacak maliyeti arasındaki farkın tüm üreticiler
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için ödenecek toplam tutarı otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı geçmemek kaydıyla, her bir üreticinin maliyet
farkının azami tamamına kadarki kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten
karşılanır ve 31/3/2007 tarihine kadar ödenir.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 24/6/2005-5374/1 md.) Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde,
maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur.
Bu madde gereğince tüm üreticiler için hesaplanan maliyet farkları toplam tutarının otuzmilyon
Yeni Türk Lirası’nı geçmesi durumunda ödemeler, randıman hesapları yapılmak suretiyle oluşan maliyete
göre oransal olarak yapılır. Ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
           

Yürürlük
Madde 23- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

_______________

(1) Bu fıkrada yer alan “1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri” ibaresi, 20/6/2006 tarihli ve 5522 sayılı Kanunun 2 nci
maddesiyle “1/6/2003 ilâ 31/12/2006 tarihleri” şeklinde ve “31/3/2006” ibaresi de “31/3/2007” şeklinde değiştirilmiş
ve metne işlenmiştir.
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LPG PİYASASI MEVZUATI
KANUN

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNDEKİ PARA CEZASI MİKTARLARIYLA
İLGİLİ TABLO
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 22/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliği ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları,
1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.)

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2018 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI (TL)

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

1.052.090

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi

526.043

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

105.205

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi

204

16 ncı maddenin dördüncü fıkrası

2.098

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNDEKİ PARA CEZALARININ UYGULANACAĞI
MİKTARLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞLERE İLİŞKİN TABLO

Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi
Numarası

Uygulamanın
Başlangıç Tarihi

7/1/2006

26046

2006 yılı

29/12/2006

26391

1/1/2007

7/12/2007

26723

1/1/2008

5/12/2008

27075

1/1/2009

5/12/2009

27423

1/1/2010

17/12/2010

27788

1/1/2011

23/12/2011

28151

1/1/2012

19/12/2012

28502

1/1/2013

30/12/2013

28867 (Mükerrer)

1/1/2014

12/12/2014

29203

1/1/2015

22/12/2015

29570

1/1/2016

8/12/2016

29912

1/1/2017

21/12/2017

30277

1/1/2018
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(LPG) PİYASASI KANUNU

5307 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/ KHK’nin
veya İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının Numarası

5307 sayılı Kanunun
değişen veya iptal edilen
maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5335

Geçici Madde 7

13/3/2005

5374

Geçici Madde 7

6/7/2005

5522

Geçici Madde 2 ve 7

24/6/2006

5728

16, 17, 18

8/2/2008

6352

18

5/7/2012

6446

Geçici Madde 6

30/3/2013

6462

2

3/5/2013

6527

4

1/3/2014

6719

17

17/6/2016

Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018
tarihli ve E.: 2017/129,K.: 2018/6
sayılı Kararı

16

13/2/2018 tarihinden
başlayarak dokuz ay sonra
(13/11/2018)

7103

5

27/3/2018
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LPG LİSANS YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25938
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824)
Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol
gazlarının (LPG) güvenli, ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa
faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek
lisanslara ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824)
Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik
görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer
alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kayıt düzenine ilişkin usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-14/10/2016-29857) 4628 sayılı Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG
dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG’nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma
işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış
ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine
ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere
uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,
Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere
veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun
tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik
düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim
mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,
Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği
hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,
İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu
denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanıma sahip LPG konusunda
uzmanlaşmış gümrük birimini,
İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve
otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle belirlenen asgarî mesafeyi,
Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya
amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,
Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
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Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet
gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,
LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini,
LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak
muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini,
Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata
uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette
bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile
kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu
içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara
LPG ikmali işlemini,
Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini,
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan
propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil
faaliyetlerini,
Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
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,
Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin
tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
Tesis: (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı
üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak,
sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini,
Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan
teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler
Lisans
MADDE 5 — Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan
almak zorunda olduğu izin belgesidir.
Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır.
Lisanslarda tesise özgü bilgi ve 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 hâlinde, 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 hâlinde, 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
MADDE 6 — Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
a) LPG Dağıtıcı Lisansı
b) LPG Taşıma Lisansı
c) LPG Depolama Lisansı
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı
e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı
Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.
(Değişik fıkra :RG-19/10/2017-30215)5 Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı
Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir.
Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun
belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu, Gümrük Müsteşarlığınca ilân edilen ihtisas gümrüklerindeki
laboratuvarlarda belirlendikten sonra bu ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG
ticareti yapamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi,
Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
Lisans başvurusu
MADDE 7 — (Değişik:RG-14/10/2016-29857) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans almak
isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, lisans başvurusuna ilişkin Kurul
Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Lisans başvurusuna ilişkin
Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken belge ve bilgiler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin
8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet
yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve
nitelikler aranır:
a) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG
tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş
sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin
kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.
Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve
LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt
üzerinden işlem yapılamaz.
b) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik
sözleşmesinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.
c) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı
başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla
edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle
kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG
Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.
d) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik
düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım
hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz
eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar.
(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
(Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin
ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına
giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır.
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu
aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin
iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar
giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
(Ek fıkra:RG-7/9/2016-29824) Kuruma sunulacak belgelerden, onay kodu elektronik ortamda
teyit imkânı bulunan elektronik belgeler aksine hüküm bulunmadığı sürece asıl belge olarak kabul edilir.
Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması
MADDE 8 — (Değişik cümle:RG-7/9/2016-29824) Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit
edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için,
Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin,
bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
(Değişik fıkra:RG-7/9/2016-29824) Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz
Bayilik, LPG taşıma, LPG Tüpü İmalâtı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvuruları
doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır.
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
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mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans
kapsamındaki faaliyetler ile ilgili 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 — (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma
yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu
tebliğ edilir.
(Değişik fıkra:RG-7/9/2016-29824) Yapılan LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularında
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 LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı (Mülga
ibare:RG-24/4/2010-27561) …başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma
bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun
uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde yerine getirilmesi
hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi,
Tamiri ve Bakımı, (Ek ibare:RG-24/4/2010-27561) LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının
verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca
sonuçlandırılır.
Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde
lisans başvurusu reddedilmiş sayılır.
(Değişik altıncı fıkra:RG-7/9/2016-29824) Yükümlülüklerini yerine getiren LPG dağıtıcı ve
depolama lisansı başvuru sahibine Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama
Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.
Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar
MADDE 11 — Lisanslarda asgarî olarak;
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,
f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve
hasarların tazmini hususu,
h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar
uygulamamasına dair hükümler,
i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler,
j) (Mülga:RG-24/4/2010-27561)
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.
Birleşme, bölünme ve devralma
MADDE 12/A – (Ek:RG-7/9/2016-29824)
Lisans sahibi tüzel kişilerin aşağıda belirtilen hallerde bu işlemler hakkında Kuruma önceden bilgi
vermeleri zorunludur:
a) Lisans sahibi tüzel kişinin, başka bir lisans sahibi ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek
istemesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi tüzel kişiliği
bünyesinde veya lisans sahibi olmayan diğer tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte
birleşmek istemesi,
c) Lisans sahibi bir tüzel kişinin tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,
ç) Lisans sahibi bir tüzel kişinin, başka bir şirket tarafından devralınmak istenmesi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek lisans başvurularında Kuruma ibraz edilmiş
tüm belgeler, birleşmenin, bölünmenin veya devralmanın ticaret sicilinde tescilinden itibaren 1 yıl içerisinde
güncellenerek Kuruma ibraz edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Lisans bedelleri
MADDE 13 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri
için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her
yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli
değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde geçerli olan
lisans bedeli, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile LPG otogaz bayilik,
LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarına ilişkin lisans alma
bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu
tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili
bedeli ödenir.
İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları
hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
verilir.

Lisans süreleri
MADDE 14 — Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.

Lisans tadili
MADDE 15 — (Değişik:RG-14/10/2016-29857)
Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan
kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu
aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusu kapsamında sunulan
belgelerin iade edilerek tadil talebinin reddedileceği hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz
konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru
evrakı iade edilir.
Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve
serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez.
(Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans tadilleri, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden
itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. LPG Dağıtıcı
Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi,
Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılır.
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi
için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu süre Kurum tarafından belirlenir ve tadil edilen lisanslarda
yer alır.
(Ek fıkra:RG-7/9/2016-29824) Dağıtıcısının unvanı tadil edilen LPG Otogaz Bayilerinin
lisanslarında kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi re’sen tadil edilir.
Süre uzatımı
MADDE 16 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824)
Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve
öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
(Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en
erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Bu
süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.
Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar Kurul kararıyla
belirlenir.
Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan
belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım
başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü
içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise
süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum
merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG otogaz bayilik, LPG
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taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarının süre uzatımı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla
sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır.
Lisansların sona ermesi ve iptali
MADDE 17 — (Değişik:RG-24/4/2010-27561)
(Değişik birinci fıkra:RG-7/9/2016-29824) Lisansların sona ermesi;
a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde kendiliğinden,
b) Lisans süresinin bitimi halinde kendiliğinden,
c) Lisans sahibinin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde kendiliğinden,
ç) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde
Kurul kararıyla,
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin
herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak
tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı
dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadil
başvurusu yapmaması hallerinde Kurul kararıyla,
e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hallerinde Kurul kararıyla,
gerçekleşir.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan
haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
(Mülga fıkra:19/10/2017-30215)5
(Değişik:RG-14/10/2016-29857) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,
LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal
edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı
belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir.
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 faaliyetlerin yapılması hakkını verir.
Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılabilir.
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve
diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür.
(Ek fıkra:RG-24/4/2010-27561) (Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans sahipleri,
lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış)
gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirir ve lisanslarında tadil talep
ederler. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak
uygulanır. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak
kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans
tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz
konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
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.
(Ek fıkra:RG-19/10/2017-30215)5 Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil
olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlüdürler.
(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) (Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) (Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
İKİNCİ BÖLÜM
LPG Dağıtıcı Lisansı
LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 19 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada;
a) LPG ithalatı ve ihracatı,
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b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz
LPG dağıtımı,
c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali,
d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans
almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. (Ek cümle:RG-24/4/2010-27561)
Ancak, üçüncü kişilere taşıma veya depolama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun
olarak söz konusu faaliyetlere ilişkin lisansları almaları zorunludur.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin
bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.
(4)
Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.
(4)
Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa
faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.
(4)
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 20 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;
a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak,
b) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer
mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları
hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek.
c) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok
Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek,
d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak,
e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde
Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,
f) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum
anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini
taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal
yapmamak,
g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde
yapmak,
h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu
dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuruma bildirmek,
i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine
kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,
j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik
sözleşmesi yapmamak,
k) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte
bir ay içersinde Kurum’a bildirmek
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken;
a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına
LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak,
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara
LPG ikmali yapmamak,
c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,
e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını
ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına
ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,
g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak
tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum ve depolama tesisini işletmeye almak
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken;
a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş,
dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik
kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,
c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini
taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
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d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu
işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,
e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli
tedbirleri almak
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken;
a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde
bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi
hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri,
uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı
bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek,
b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu
yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların
tüplü bayilerine dağıtım yapmamak,
c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü
tedbiri almak,
d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik
muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem,
kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu
işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,
e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,
f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik,
kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri
dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak
veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,
g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek
ile yükümlüdür.
Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla
yapılır.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte
her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde
projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma
verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar.
Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Bayilik” ve “Fizibilite” tanımlarına
uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve
faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LPG Taşıma Lisansı
LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 21 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili
ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde
LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler.
(Ek:RG-24/4/2010-27561) Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti için LPG
Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur.
(Ek:RG-19/10/2017-30215)5 Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 11/6/2009 tarihli 27255 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki
belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.
LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 22 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara,
ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LPG Depolama Lisansı
LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
MADDE 23 — LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının
stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip
bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile
iştigal edebilir.
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LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 24 — LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer
mevzuata uygun olarak LPG’nin depolanmasını sağlamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 25 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden
satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara
satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre
kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.
(Değişik ikinci fıkra:RG-7/9/2016-29824) LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının
lisansının iptal edilmesi halinde, dağıtıcı ile yapmış oldukları sözleşmenin feshini beklemeksizin başka
bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunabilirler. LPG otogaz bayileri, bayisi
oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete
geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olacak şekilde lisans
sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalamak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir
dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.
(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 26 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri,
a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,
b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince
ikmal edilen LPG’yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,
d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere
koymak,
e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan
hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,
f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri
kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir
yere koymak,
g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,
h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat,
izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür
bulundurmak
ile yükümlüdürler.
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî
binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun
olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz
eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara,
ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde
sağlanması zorunludur.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama
tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı
tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.
ALTINCI BÖLÜM
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 27 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp
imalât faaliyeti ile iştigal edebilir.
Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi,
tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir.
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 28 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri,
a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun
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olarak gerçekleştirmekle,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla,
c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli
eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 29 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer
mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal
edebilir.
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 30 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri,
a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik
düzenlemelere uygun olarak yapmakla,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde
istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim genel esasları
MADDE 31 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Bildirim türleri
MADDE 32 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Dönemsel bildirimler
MADDE 33 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 34 — (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Kayıtların saklanması
MADDE 35 — (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve satışa ilişkin kısıtlamalar ile miktar kısıtlamaları
MADDE 36 —(Yeniden düzenlen birinci fıkra:RG-01/11/2006-26333)(1) LPG’ nin ihracı,
Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır.
LPG ithalatı, belirli teknik ölçüm ve analizleri yapabilecek donanımı haiz laboratuarlara sahip LPG
İhtisas Gümrük İdareleri’nden yapılır.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik:RG-19/10/2017-30215)5 Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki
aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dahil, LPG otogaz bayilik lisansları
hariç, birbirleri arasındaki toptan alım ve satım ayrı dikkate alınır.
Mesafe kısıtlamaları
MADDE 37 — Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt
ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi
yollarda bir kilometreden az olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta(6)
Standartlar
MADDE 38 — (Değişik:RG-19/10/2017-30215)5
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Sigorta
MADDE 39 — (Değişik:RG-15/9/2010-27700)
Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi
zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla
yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı
sigortalamakla yükümlüdür.
LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim
giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek
muafiyet ise sigorta değerinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.
Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz.
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü
kişiler malî sorumluluk sigortası asgari teminat hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü
maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli
Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli
Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki
meblağlardan düşük olamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Gelir payı
MADDE 40 — (Değişik fıkra:RG-20/12/2017-30276)(5)Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir
payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete de yayımlanır.
Gelir Payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, sıvğlaştırılmış
petrol gazları (LPG) atışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215)5 Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için
hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın
gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere öder.
Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları gelir payı ile dağıtıcıların rafinericilere yaptığı ödemenin
karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
Katılma payı
MADDE 41 — Rafinerici Lisansı, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri,
her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti haziran, ikinci
taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenir.
(Değişik birinci cümle:RG-7/9/2016-29824) 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 tutarı ise
2 milyon ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranları 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 hâlinde, yıl içinde LPG 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. Lisans
türleri için farklı oranlar tespit edilmesi hâlinde, 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.
(Ek fıkra:RG-7/9/2016-29824) Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine
getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca
yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz
ve iade edilir.
Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları
MADDE 42 — 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
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MADDE 43 — (Mülga:RG-20/12/2017-30276)(5)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik, Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Gizlilik
MADDE 44 — (Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509)(2) Kurum tarafından piyasa faaliyetlerine ilişkin
derlenen bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanması Kurum tarafından sonuçlandırılır.
Kurum, yayımlanması hâlinde lisans sahibinin ticarî 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, ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.
Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat 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, ticarî ilişkileri nedeniyle elde
etmiş oldukları diğer kişilere ait ticarî sırları gizli tutmakla yükümlüdür.
Piyasaya müdahale
MADDE 45 — Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikâyetlerden;
a) LPG temin ve/veya satışı ile LPG’ye ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı,
yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edilmesi,
b) Haksız rekabete ve rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlâline sebebiyet verildiği,
hususlarında belirgin emarelerin oluştuğu ve bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder
boyuta eriştiğine kanaat getirilmesi
hâlinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum
talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlinde, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin
başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir sebepler
MADDE 46 — 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 hâlinde, 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 iş günü
içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 — Kanunun yayımı tarihinde;
a) Faaliyetleri lisans almasını gerektiren gerçek ve tüzel kişiler,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş
LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri durumlarını 13/3/2006 tarihine kadar, Kanun ve bu Yönetmelikte yer
alan hususlara 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. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce,
kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak
faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla
faaliyetlerine Kurumdan lisans alarak devam ederler.
(Değişik ikinci fıkra: RG-26/07/2006-26240) Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine
uygunluğu TSE tarafından verilecek belge ile belirlenecek olup da süresi içinde Kuruma lisans başvurusu
yapmış olan otogaz istasyonlarından, bulundukları mahalde imar planlarının henüz yapılamamış olması, ya
da devam etmekte olan imar çalışmalarının henüz bitirilememiş olmasından dolayı işyeri açma ve çalışma
ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamayan otogaz istasyonlarından, imar planlarının tamamlanması ile
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecekleri hususu yetkili makamdan alacakları yazıyla tespit edilenlere
31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat
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kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve
esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik
düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil
ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal
amaçlı tesisler Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara 13/3/2007 tarihine kadar
uygun hale getirilir.
13/3/2006 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan, 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.
GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve
belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, LPG dağıtım ve pazarlama şirketi olarak
faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları Tip Bayilik Sözleşme örneklerini, 31/10/2005 tarihine
kadar Kuruma bildirirler.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-7/9/2016-29824)
Lisans sahibi anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdür.
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-20/12/2017-30276)(5)
2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla
belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
___________________
(1)
Bu düzenleme, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik
ile 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
(2)
Bu fıkrada “Kurul Kararı ile” şeklinde yer alan ibare, 2/5/2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan düzeltme yazısı üzerine, “Kurum tarafından” olarak düzeltilmiş ve madde metnine
işlenmiştir.
(3)
Bu değişiklik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
(4)
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu
maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve devam eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(5)
Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
(6)
19/10/2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Üçüncü
Bölüm başlığı “Sigorta” olarak değiştirilmiştir.
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LPG LİSANS YÖNETMELİĞİ EKİ
(Değişik:RG-7/9/2016-29824) Ek-1
LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
(Mülga:RG-19/10/2017-30215)(Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer)
LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü/türlerini X ile işaretleyiniz)
LPG DAĞITICI
DOLUM
DEPOLAMA
TAŞIMA
LPG DEPOLAMA
LPG OTOGAZ BAYİLİK    
LPG TAŞIMA
LPG TÜPÜ İMALATI
İMALAT
MUAYENE, TAMİR VE BAKIM
LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI
  

(Mülga:RG-7/9/2016-29824) Ek-2
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DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA
TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 10.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26164
DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL
VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen
sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara
sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,
d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
Kararları ile diğer düzenlemeleri,
e) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
f) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
ı) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında
sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
i) 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,
j) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve
hareketlerin tanımlanmasında Türk Standardları Enstitüsü standartları, ilgili ve diğer mevzuatla getirilen
düzenlemeleri,
k) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile deniz, demiryolu veya
karayolu araçlarını,
l) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek 41 inci maddesi, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği ile mesleğe girişi, yeterlik
sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları düzenlenen ve meslek personeli olan Enerji
Uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Enerji uzman yardımcısını
n) (Ek:RG-4/1/2017-29938) Yönetim Hizmetleri Uzmanı: 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer
alan personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim
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MADDE 4 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya
ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi ve bu
kişilerce piyasaya arz edilen LPG, LPG tüpleri ve LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelere
uygunluğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili
kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır.
Denetimlerin yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya kamu kurum ve kuruluşları ile
özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar.
(2) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(3) 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 9 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 6 – (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtlarını ve belgelerini Kurum denetimine
sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan LPG ve LPG ile ilgili 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,
ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,
d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale
getirmekle,
yükümlüdür.
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten
imtina edemez.
Denetim yapan kurum personelinin yetkileri
MADDE 7 – (1) 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 söz konusu 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,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve
belge istemeye,
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar
çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmaya, görüş ve önerilerini Kuruma sunmaya,
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve kolluk kuvveti ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarından yardım istemeye
yetkilidir.
Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 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,
ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yönetime müdahale etmemekle
yükümlüdür.
Denetimde uyulacak ilkeler
MADDE 9 – (1) 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,
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim
ilke ve esaslarına uymak,
d) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların
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tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.
Denetim yapmakla görevli personelin kendisini tanıtma zorunluluğu
MADDE 10 – (1) 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 11 – (1) 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 12 – (1) 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 13 – (1) 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, Numune Alma, Analiz ve Mühürleme
İhbar ve şikayetler
MADDE 14 – (1) LPG’nin niteliğine veya LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelerinin
ihlaline 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 LPG ikmal edenler tüketiciye
verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar
arasında anlaşmazlık olması halinde 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) 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 otogaz bayilikleri ile tüplü LPG bayiliğinin iptal
edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte 30 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca teknik
düzenlemelere aykırılık ve güvenlik ihlali nedeniyle feshedilen dökme gaz sözleşmeleri de Kuruma 30 gün
içerisinde bildirilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan
gelen şikayet başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet
başvurularını başvuru 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.
(3) Piyasa faaliyetleri ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyetlere ilişkin
ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma yapılır.
(4) Kuruma sunulan ihbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik
numarası, iş veya ikametgah adresiyle birlikte söz konusu şikayete ilişkin bilgi ve belgeler yer alır. 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. Ad-soyad, imza veya adres unsurlarından
herhangi birini taşımayan veya genel nitelikli yakınmaları içeren ihbar ve şikayet dilekçeleri işleme
konulmaz. Ancak bu gibi dilekçeler somut bilgilere dayandırılıyor veya ekinde inandırıcı belgeler taşıyor
ise işleme konulabilir.
(5) 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 LPG’nin teknik
düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.
(6) İhbar ve şikayet konusunun LPG’nin teknik düzenlemelere uymadığı yönünde olması ve
yapılan laboratuvar analizinin bu iddiayı doğrulamaması halinde, ihbar ve şikayet Kurul gündemine
alınmaksızın işlemden kaldırılır.
(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG 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
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başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere Kurum personelini 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 LPG ikmal
edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti veya LPG ikmalini geçici olarak
mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci maddesi
uyarınca yaptırım talebinde bulunur. Yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, gerek görürse
konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar verir.
(8) Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede ilgili
mercilere bildirilir.
Numune alma, test ve analiz
MADDE 15 – (1) Denetim, ön araştırma, soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde Kurum
tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılmak üzere numune alınır. Numune
alınma şekli ve usulü, ilgili Türk Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır. Numune, biri şahit numune
olmak üzere üç adet halinde alınır. Alınan numuneler için örneği bu Yönetmeliğin ek-1’inde 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. Test ve analizlerin, Kurum adına
denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından
yaptırılması halinde, tutanağın bir nüshası bu kuruluşlarda kalır. (Ek cümle:RG-3/1/2013-28517) Numune
alma işlemi sırasında düzenlenecek tutanağa, numunenin alındığı ürünün miktarı yazılır.
(2) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla
ilişkisini gösterecek şekilde örneği bu Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan numune etiketi konulur.
(3) (Değişik:RG-21/2/2012-28211) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye
verilir. Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde örneği ek-3’te yer
alan numune teslim tutanağı ile Laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla
saklar. Test ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli
veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması
halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar Laboratuvar tarafından saklanır.
(4) (Değişik:RG-21/2/2012-28211) Alınan numunelerin analizi, akredite Laboratuvarlar
vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Kurum tarafından belirlenen teknik
düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri
değişime uğramadan onbeş gün içerisinde yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun
bir nüshasını muhafaza eder iki nüshasının, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye verilmek üzere numune
alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma beş iş günü içinde gönderir.
(5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
(6) (Değişik:RG-3/1/2013-28517) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı
çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi halinde,
geçici mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca
ilgili mahkemeye başvuruda bulunulur. Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar
geçecek süre zarfında numune alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya
müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında
belirtilen ürün miktarının değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilmesi talep edilir. Bu durum,
Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen idari para cezası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına
engel teşkil etmez.
(7) Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, denetim yapılması
ve numune alınması sırasında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini almakla
yükümlüdür.
Mühürleme
MADDE 16 – (1) LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde,
LPG’nin piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine
öncelikle alınır. LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle tespit
edilir.
(2) 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.
(3) Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen otogaz bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata
aykırılığının tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali geçici olarak mühürleme
suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
(4) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan
Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.
(5) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği bu Yönetmeliğin ek-4’ünde 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 kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir
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nüshası bu kuruluşlarda kalır. Mühürleme işlemi, işletmenin veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak
suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur.
(6) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden
önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
(7) Yetkililer dışında mührün sökülmesi halinde Kurum ilgili makama suç duyurusunda bulunur.
Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri
hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi
MADDE 17 – (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye
ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya
bunların 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, 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Araştırma ve Soruşturmaya İlişkin Usul ve Esaslar
Ön araştırma ve soruşturma (Değişik başlık:RG-23/2/2008-26796)
MADDE 18 – (Değişik:RG-4/1/2017-29938)
(1) Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, LPG 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 verebilir. Kurul ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki
yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilir.
(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı tarafından
görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri
Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya
Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet
birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları
görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep
edebilir.
(3) 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.
Ön araştırmanın sonuçlanması
MADDE 19 – (Değişik:RG-4/1/2017-29938)
(1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu
değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Kurulca yetki devredilmesi halinde ön
araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından değerlendirilerek soruşturma açılıp açılmamasına
karar verilir.
Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma
MADDE 20 – (Değişik:RG-23/2/2008-26796)
(1) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma
açılmasına karar verildiği takdirde soruşturma Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya
Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire
Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da
soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan
onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire
Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
(2) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar verildiği
tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak
üzere Daire Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.
(3) (Değişik:RG-30/8/2014-29104) 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. Kanunun 17 nci maddesinin
ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda bulunulmadan işlem tesis edilir.
(4) 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.
(5) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar
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oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyet
yapılamaz.
Delillerin toplanması
MADDE 21 – (1) 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.
(2) 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.
(3) 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 22 – (1) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) 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. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişinin savunmasını
soruşturmanın her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ edilecek raporda,
ihbar ve şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla
gerekli önlemler alınır.
(2) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) 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. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından
savunma için ek süre talebi olması halinde, Daire Başkanı tarafından onbeş güne kadar ek süre verilebilir.
Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul kararı
MADDE 23 – (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını
verir.
(2) 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.
Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması
MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/8/2014-29104)
(1) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin
ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma
prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu, Kurul veya
Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından belirlenenler için, soruşturmaya
Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye otuz günden az olmamak üzere uygun bir süre
verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı
savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.
(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına
girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen, süre
verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık giderilmez ise geçici durdurma prosedürlerine
ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edilir. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden
kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın
lisans işlemlerini yürüten ilgili dairece doğrudan iptal edilir.
(3) 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 uygulanması kararlaştırılır.
Doğrudan para cezası uygulanabilecek haller
MADDE 25 – (Mülga:RG-30/8/2014-29104)
Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller
MADDE 26 – (Değişik:RG-4/1/2017-29938)
(1) Bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan
denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından ayrıca
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bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun,
soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, 22 ve 23 üncü maddelerde yer
alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili
MADDE 27 – (Değişik:RG-31/10/2008-27040)
(1) 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.
(2) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi
içinde yetkili idare mahkemesine başvurulabilir.
(3) Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa
etmeyecek şekilde kamuya duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürelerin başlama tarihi
MADDE 28 – (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.
Tebligat
MADDE 29 – (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü
tebligat hakkında 7201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmî
Gazete’de yayımlanır.
Adli ve idari makamlara başvuru
MADDE 30 – (1) 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.
(2) 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.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) LPG piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla LPG piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve
2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

10/5/2006

26164

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1.

23/2/2008

26796

2.

31/10/2008

27040

3.

21/2/2012

28211

4.

3/1/2013

85517

5.

30/8/2014

29104

6.

4/1/2017

29938
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EK-1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tutanak Seri No

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı
Lisans No
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 LPG sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda
üç adet 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.

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/

Kimlik Nosu, İmzası

Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin
Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası,
Kaşesi

Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
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EK-2: NUMUNE ETİKETİ
Numune Etiket Seri No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari
Unvanı
Lisans No
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-3: NUMUNE TESLİM TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı
Lisans No
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 LPG 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 AdıSoyadı, Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik
Nosu, İmzası

(*)Analiz cinsi belirtilmemiş veya analiz listesi eklenmemiş ise, Kurum tarafından belirlenen teknik

düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır.
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EK-4: MÜHÜRLEME TUTANAĞI
Tutanak Seri No
Tesisin/İşletmenin İşleticisinin Adı-Soyadı veya Ticaret
Ünvanı
Lisans No
Tesis/İşletme Adresi
Gerçek veya Tüzel Kişinin Vergi Dairesi ve Nosu
Dağıtıcı veya diğer tedarikçi
Mühürlemenin Yapıldığı Tarih-Saat
Mühürleme Nedeni
Tesisin/İşletmenin Faal Olup Olmadığı
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, Görevi/Unvanı,
T.C. Kimlik Nosu, İmzası

Tesis veya İşletme Sahibinin/
Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin
Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Nosu,
İmzası, Kaşesi

Resmi Müşahit (Varsa)
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası
EK:1- Tesis/İşletmeye ait vergi levhası örneği,
       2-Tesis/İşletmenin faal olduğunu tevsik edici belgeler (Fatura, satış fişi vb)
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TEKNİK DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ
05.06.2007 Tarihli ve 26543 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanmıştır.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK
TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin
faaliyetlerin, bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin, donanımların ve piyasaya arz olunan ürünlerin teknik
düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya
uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması
ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,
b) EN: Avrupa Standartlarını,
c) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,
ç) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
d) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve
hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
e) TS: Türk Standartlarını,
f) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade ede
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İKİNCİ BÖLÜM
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler, Ölçüm Birimleri
Standartlar ve teknik düzenlemeler
MADDE 4 – (1) Piyasaya arz olunacak LPG’nin, sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun
olması zorunludur.
(2) Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ve donanımın tasarımı, inşaatı, montajı,
işletmesi, muayenesi, test ve kontrolü, tamiri, bakımı ve onarımı ile bunların hurdaya ayrılmasında asgari
emniyetin sağlanması amacıyla, öncelik sırasıyla TS, EN ve ISO standartlarına, bu standartlar da yoksa,
TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur.
Ölçüm birimleri
MADDE 5 – (1) LPG teslimatı,
a) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden
veya tanker sayaçları ile teslimatta (Değişik ibare:RG-9/8/2017-30149) 150C sıcaklığa göre düzeltilmiş
yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri üzerinden,
b) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında (Değişik ibare:RG-9/8/2017-30149) 150C
sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üzerinden,
c) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri üzerinden
yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Analizler, Analiz raporları ve Yetkili Laboratuvarlar; Ölçüm ve Ayarlar
Analizler, analiz raporları ve yetkili laboratuvarlar
MADDE 6 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)
yapılır.

(1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun olarak

(2) (Değişik:RG-9/8/2017-30149) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığınca belirlenen ihtisas
gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor
düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.
(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi (Değişik
ibare:RG-9/8/2017-30149) veya yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş
laboratuvarlarda yapılır.
(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun LPG’yi
arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahipleri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ikmal ettikleri LPG’nin,
ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları dağıtıcı şirketlere ve Kurumca talep
edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür.
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(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini temsil
edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olarak alınacak numunelere, bu
standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin raporları saklamak ve bu
raporları dağıtıcılar arası ticaret kapsamında diğer dağıtıcılara, talep edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma
vermekle yükümlüdür.
(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler sonucunda;
rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesislerinden, otogaz istasyonlarından, dökme LPG kullanıcılarının
tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak numune alınmasına ve bu numunelere
ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına karar verebilir.
(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildiğinde
Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır.
Ölçüm ve ayarlar
MADDE 7 – (1) (Mülga:RG-29/4/2016-29698)
(2) Lisans sahipleri, tesislerindeki kantar, baskül ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya 5 inci
maddeye aykırılık nedeniyle LPG tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, tespit edilen miktar
çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

1
2
3
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2007
26543
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
29/4/2016
29698
9/8/2017
30149
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YETKİLİ TEKNİK VE İŞLETME PERSONELİ EĞİTİM VE

LPG YETKİLİ TEKNİK VE İŞLETME PERSONELLERİ EĞİTİM
VE BELGELENDİRME
LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli,
LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp
dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve
muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları,
kapsar.
LPG Yetkili Teknik Personel Eğitim ve Belgelendirme
Eğitim

Eğitim Süresi

LPG Teknik Personel Kursu

2 gün (12 saat).

Açıklama
LPGTesisatıUygulamalarınınMontaj
ve İmalatında görev alan personel

LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitim ve Belgelendirme
Eğitim

Eğitim Süresi

LPG Dolum ve Boşaltım Personeli
Kursu .

Açıklama
LPG’nin doldurması ve / veya

2 Gün(12 Saat)

boşaltılması operasyonunu gerçekleştiren
Dolum Tesisi Doldurma/Boşaltma personeli

LPG Otogaz İstasyonları
Taşıt Dolum Personeli

LPG’nin dispenserden taşıtlara
2 Gün(12 Saat)

doldurulma işlemini yapan

(Pompacı) Kursu

personel (pompacılar)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)

Karayollarında LPG’nin dökme olarak

Kursu

2 Gün (12 Saat)

taşınmasında görev yapan Kara Tankeri
şoförleri

Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu

1 Gün (6 Saat)

Tüp.dağıtım araçlarının şoförleri ve
tüp dağıtım personeli

LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli
Kursu

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

1 gün (6 saat)
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SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28499
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması,
depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı
projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak
sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum personelini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının
şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG
dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü ve
15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma
işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
b) Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara
satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere
veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun
tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik
düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna
göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve ilgili Kurul kararlarını,
d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya
amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli,
ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun
olarak imalatını,
h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere,
standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, test, tamir ve bakım faaliyetlerini,
ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli,
tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test
ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları,
i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili
mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında
faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak
bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt
istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
j) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında
sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli,
m) (Mülga:RG-21/12/2017-30277)(...)
n) 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,
o) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve
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hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu,
p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
r) (Ek:RG-15/12/2016-29919) LPG dolum tesisleri v LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür
belgesi: LPG dolum tesisleri veya LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak
sorumlu müdürler için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeleri,
s) (Ek:RG-15/12/2016-29919) A sınıfı iş güvenliği uzmalığı belgesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapabilmek için edinilmesi
zorunlu olan belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitime İlişkin Esaslar
Hedefler
MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, piyasadaki
teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve
davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve
mal güvenliğinin temini hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle gerçekleştirilir.
İlkeler
MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,
b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,
ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim
şartlarına göre donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam
edilmesi.
Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu
MADDE 7 – (1) LPG piyasasında;
a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB’a bağlı
meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları,
b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB’a bağlı meslek
odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası
almaları,
c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının
şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum
personeli ve pompacıların TMMOB’a bağlı ilgili meslek odaları (Mülga ibare:RG-15/12/2016-29919) (...)
tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları,
zorunludur.
(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel
Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler.
Sertifika yenileme
MADDE 8 – (Değişik:RG-21/12/2017-30277)
(1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Süresi
biten sertifikalar TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir.
(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir.
Sorumlu müdür eğitim konuları
MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,
f) Personel yönetimi ve eğitimini,
g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,
h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,
kapsar.
LPG yetkili teknik personel eğitim konuları
MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak;
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
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b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini,
g) LPG tesisatı projelendirmeyi,
ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini,
kapsar.
LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları
MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak;
a) İşçi sağlığı ve güvenliğini,
b) Emniyet tedbirlerini,
c) Yangınla mücadeleyi,
ç) İlk yardımı,
d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,
e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri,
f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
g) LPG depolama kurallarını,
ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları,
h) LPG tesisatı elemanlarını,
ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını,
i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,
kapsar.
Uygulama
MADDE 12 – (Değişik:RG-19/3/2014-28946)
(1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a
bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından
planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce
verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a
bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.
(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi
başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili
Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik PersonelLPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak
ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.
(3) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun
görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.
(4) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge
ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait internet sayfasında güncel olarak yayımlanır. Bu kişilere
ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumlu Müdüre İlişkin Hükümler
Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu
MADDE 13 – (Değişik:RG-9/1/2014-28877)
(1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu
müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.
Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar
MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;
a) (Değişik:RG-14/10/2017-28877) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve
elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik
fakültelerinden veya fakültelerin kimya bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya diğer
bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji
sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az
yüksek lisans yapmış olmak,
b) (Değişik:RG-14/10/2017-28877) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya
teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve
tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya
teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya
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diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektir, elektronik elektrik ve elektronik, endüstri enerji
sistemleri , inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik veya kimya dalında en az
yüksek lisans yapmış olmak,
c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,
ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,
d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,
şartları aranır.
(2) (Ek:RG-15/12/2016-29919)(1) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu
müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu
müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama
esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim
şartı aranmaz.
(3) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde
bulunamazlar.
Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve
emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu müdür;
a) (Değişik:RG-21/12/2017-30277) Tesisin ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere uygun olarak
emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi
almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin vermemek,
c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,
ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan
hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunmasına izin vermemek,
d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı
veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum
yapılmasına izin vermemek,
e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle
kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,
f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik
koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,
g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve
diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilendirmek,
ğ) (Değişik:RG-21/12/2017-30277) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve
muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek,
h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli
bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,
ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak
her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun
sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer
kamu kurumlarına derhal bildirmek,
ile yükümlüdür.
Sorumlu müdürün hak ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür;
a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve
engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve
gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat
eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez.
b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri
alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder.
c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi
yapmaya zorlanamaz.
ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya
tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya
yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu
kurumlarına derhal bildirir.
Sorumlu müdürün sorumluluğu
MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli
şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur.
(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar
sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz.
(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.
Sorumlu müdür sertifikasının iptali
MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası;
PETDER Mevzuat Mayıs 2018

277

LPG PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,
b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde
yer alması,
c) (Değişik:RG-9/1/2014-28877) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla
tesiste sorumlu müdürlük görevi üstlenmesi
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal
göstermesi,
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda
TMMOB tarafından iptal edilir.
(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın
geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse,
gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmez.
Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi
MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme
süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve
sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta
tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan
az, beş yıldan çok olamaz.
(2) Sorumlu müdür sözleşmesi;
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
b) Tarafların karşılıklı anlaşması,
hallerinde kendiliğinden sona erer.
(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en
az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine
ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.
(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür
sözleşmesi yapmak zorundadır.
LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgeleri
MADDE 19/A-(Ek:RG-15/12/2016-29919)
(1) Sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün
LPG Dolum tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin
düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini
talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de
süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogazİstasyonları Sorumlu Müdür
Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde
belirtilen süre içinde düzenlenir.
(3) Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya
sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu
TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin
veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır.
(4) Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum
Tesisleri Sorumlu Müdür elgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.
Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri
MADDE 19/B -(Ek:RG-15/12/2016-29919) (Mülga:RG-21/12/2017-30277)(...)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ve 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans
sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını
bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.
Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek:RG-15/12/2016-29919)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sorumlu müdür sertifikası almış bir sorumlu
müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş lisans
sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmaz.
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Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

16/12/2012

28499

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi

Sayısı

1.     

9/1/2014

28877

2.     

19/3/2014

28946

3.

15/12/2016

29919

4.

14/10/2017

30210

5.     

21/12/2017

30277

(1)
15/12/2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile
Yenetmeliğin 14 üncü maddesie ikinci fıkra olarak fıkra eklenmiş, sonraki fıkra buna göre teselsül
ettirilmiştir.
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2018 Yılı Ücretleri
100.00 TL/Gün

LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimleri
LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası

100.00 TL

LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi

100.00 TL
100.00 TL/Gün

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimleri
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası

100.00 TL

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi

100.00 TL

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimleri (A Sınıfı İSG Uzmanları)

100.00 TL/Gün

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (A Sınıfı İSG Uzmanları)

100.00 TL

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi (A Sınıfı İSG Uzmanları)

100.00 TL

LPG Yetkili Personel Eğitimleri
LPG Yetkili Personel Eğitim Sertifikaları
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LPG SORUMLU MÜDÜR EĞİTİM VE BELGELENDİRME


LPG Otogaz istasyonu ve dolum tesisi sorumlu müdürlük eğitimi başvurularında “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin”14. maddesindeki
hususlar aranacaktır.
Eğitim ve Belgelendirme
Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;


Mühendisler için 3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan
başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.



Mühendis olmayanlar için 5 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp,
sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.



A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için 2 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapa
bilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;


3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sertifika alacaklar,



LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitiminden başarılı olanlar 1 günlük ek LPG Dolum
Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine devam ederek, sınavdan başarılı oldukları takdirde hem Dolum Tesisinde hem de Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.
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Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29221 mükerrer
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) 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) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,
b) Fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,
c) Fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,
ç) Fiyat değişikliklerine,
d) Fiyat ilanına,
e) Piyasaya müdahaleye,
dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,
c) İlan Panosu: Otogaz istasyonlarında satışa sunulan otogazın fiyatının ilan edildiği panoyu,
ç) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ,
genelge ve Kurul kararlarını,
d) Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) LPG dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların LPG’yi tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme
olarak kullanıcılara satışını yapabileceği tavan fiyatı,
ğ) Otogaz bayi fiyatı: Otogaz Bayilerinin otogaz istasyonlarında araçlara LPG satışı yapabileceği
fiyatı,
h) Piyasa: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla
ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
ı) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi
gereken meblağı,
ifade eder.
LPG piyasasında fiyatlandırma
MADDE 5 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz
edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşur.
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(2) Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları,
erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma
bildirirler.
(3) Otogaz bayilik lisansı sahipleri otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan ederler.
(4) Yukarıda sayılan lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya ilan ettiği tavan fiyatlara uygun bir
şekilde yapmakla yükümlüdür.
Fiyatlandırmaya ilişkin ilkeler
MADDE 6 – (1) Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında;
a) Para birimi olarak, Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak;
1) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden
veya tanker sayaçları ile teslimatta 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim
ile hesaplanan ağırlık değeri,
2) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre,
3) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri,
kullanılır.
Fiyat değişiklikleri ve fiyatların kamuoyuna açıklanması
MADDE 7 – (1) Fiyat değişikliği uygulamaya gireceği günün mesai saatinden önce Kuruma
bildirilir ve bildirimi yapan lisans sahibinin (rafinerici lisansı sahibi hariç) web sayfasında yayınlanır ve
değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.
(2) Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında tavan olarak belirlenen fiyatlar Kuruma bildirilir ve
internet aracılığıyla yayınlanır.
Fiyat ilanı
MADDE 8 – (1) LPG Otogaz Bayilik lisansı sahipleri;
a) İstasyonlarında satışa sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının ön cephesinde, yoldan açıkça
görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle,
b) İlan panosunda yer alan fiyatların üzerinde otogaz satışı yapmamakla,
c) Dağıtıcısı tarafından Kuruma bildirilen il tavan fiyatını aşmamakla,
yükümlüdür.
(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı
sahibinin adı veya unvanı yer alır. Aynı istasyonda akaryakıt ve otogaz satışı yapılması halinde bu bilgilere
aynı ilan panosunda yer verilebilir.
(3) İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan
hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla yapılır.
(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki otogaz fiyat bilgileri
birbirleri ile aynı olmalıdır.
Piyasaya müdahale
MADDE 9 – (1) LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre
oluşur.
(2) LPG 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.
Uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan panolarını 31/12/2015 tarihine
kadar 8 inci maddede yer alan hükümlere uygun hale getirir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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LPG TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP EDİLMESİ
15 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî GazeteSayı : 29858
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA
TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesinin sağlanması için gerekli usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya arz edilecek ve piyasada dolaşımda bulunan LPG tüplerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine, 10/6/1930 tarihli ve
1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 2/3/2005
tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
c) Dağıtım: LPG’nin, tüplü olarak kullanıcılara ve bayilere satış faaliyetlerinin bütününü,
ç) Dolum tesisi: LPG tüplerinin doldurulduğu, boşaltıldığı ve depolandığı dağıtıcıya ait tesisi,
d) İzlenebilirlik: LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesini,
e) Karekod: Datamatrix tipinde iki boyutlu bir barkodu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) LPG tüpü: 0,5 litreden 150 litreye kadar (150 litre dahil) su kapasitesine sahip, LPG' nin doldurulması, depolanması, taşınmasında kullanılan tüpleri,
ğ) Muayene, tamir ve bakım tesisi: Kurumdan lisans almak suretiyle LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini gerçekleştiren tesisi,
h) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan
propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
ı) Takip sistemi: LPG tüplerinin, tüp üzerindeki zorunlu işaretlemelerle çelişmeyecek ve zorunlu işaretlemelerin görünmesini engellemeyecek biçimde karekod ile işaretlenmesi ve tüpün dolumdan son kullanıcıya erişimine kadarki süreçte ve tamir bakım ile hurdaya ayırma süreçlerinde izlenebilirliğini sağlayacak
şekilde dağıtıcılar tarafından oluşturulan sistemi,
i) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik
düzenlemelere uygun LPG tüplerini ve ayrıca bayisi oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu
diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya
tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Takip Sistemi
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya kadar
sağlayacak karekodlu takip sistemini kurmak ve uygulamaktan sorumludur.
(2) Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak takip sisteminin, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş
aşamasından son kullanıcıya kadar olan sürecin tamamı ile tamir bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinin
izlenmesini sağlayacak nitelikte olması gerekir.
(3) Dağıtıcılar, kendilerine ait tesislerin, dolum, tamir ve bakım hizmeti aldıkları tesislerin, sözleşme
imzaladıkları tüplü LPG bayilerinin kurulacak takip sistemine entegre olmasından sorumludur.
(4) Tüplü LPG bayileri, dağıtıcıları tarafından kurulan takip sisteminin bu Tebliğe uygun şekilde
uygulan masından ve sistemin kurulumu için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumludur.
(5) LPG tüplerinin takip sistemine dahil edilerek karekodla etiketlenmesi işlemi dolum, imalat veya
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tamir ve bakım tesislerinde yapılabilir.
(6) Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak olan takip sisteminin, Kurum tarafından kurulacak merkezi
sisteme eş zamanlı olarak veri akışını sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerekir.
(7) Takip sistemine dahil edilen LPG tüplerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, talep edilmesi durumunda Bakanlık ve Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.
Uygulama
MADDE 6 – (1) Dağıtıcılar, sahip olduğu tüm LPG tüplerini EK-1’de belirtilen karekod örneğine
uygun olacak şekilde etiketleyerek kimliklendirir.
(2) Karekod etiketi, iki karekod içerecek şekilde LPG tüpü üzerinde yer alan zorunlu işaretlemelerin
görünmesini engellemeyecek biçimde iliştirilir.
(3) Karekod etiketi üzerinde, on bir haneden oluşan benzersiz bir takip numarası bulunur.
(4) Etiket üzerinde yer alacak takip numarasının sağdan sekiz hanesi karekod seri numarasını, diğer
haneler ise dağıtıcı firma kodunu ifade eder. Dağıtıcı firma kodları, firmanın Kuruma başvurusu sonrasında
Kurum tarafından tahsis edilir.
(5) Dağıtıcı firmalar tarafından kurulacak olan takip sisteminin sunucularında LPG tüpüne ait aşağıda
belirtilen asgari kimlik bilgileri bulunur:
a) Tüpün mülkiyet sahibi olan dağıtıcı firmanın ismi.
b) Tüpü imal eden firmanın tescilli markası.
c) Tüpün imalat tarihi.
ç) Tüpün seri numarası.
d) Tüpün su kapasitesi.
e) Son periyodik muayene tarihi.
f) 1/7/2005 tarihinden sonra imal edilen tüpler için onaylanmış kuruluş numarası.
(6) LPG tüplerinin kullanım döngüsünün takip edilmesi amacıyla aşağıda yer alan operasyonel bilgilerin sunucularda tüp tekrar dolumdan çıkıncaya kadar saklanması zorunludur:
a) Tüpün dolum tesisine geliş tarihi.
b) Dolum tesisinin adı ve unvanı.
c) Dolum tesisinde yapılan işlem ve tarihi.
ç) Tüpün dolum tesisinden çıkış tarihi.
d) Tüpün tüplü LPG bayiine giriş ve çıkış tarihi.
e) Tüplü LPG bayiinin adı ve unvanı.
f) Tüpün son kullanıcıya teslim tarihi.
g) Tüpün teslim edildiği son kullanıcının kimlik bilgileri.
ğ) Tüpün tüplü LPG bayiine dönüş tarihi.
h) Tüpün tamir ve bakımının yapılması durumunda tamir ve bakım tesisinin adı ve unvanı, tüpün tamir
ve bakım tesisine giriş ve çıkış tarihleri ile tamir ve bakım tesisinde yapılan işlemler.
(7) Dolum tesisi sınırları içerisinde kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu
LPG tüplerinin bulundurulması yasaktır.
(8) LPG tüpü üzerindeki karekod etiketi sökülemez, tahrif veya taklit edilemez, usulüne uygun olmadan kullanılamaz. Tahrif veya taklit edildiği, usulüne uygun olmadan etiketlendiği tespit edilen LPG tüpleri
yeniden etiketlenerek sisteme dahil edilmediği sürece bu tüplerin dolumu, satışı yapılmaz.
(9) Daha önce sisteme dahil edilmemiş ve üzerinde karekod etiketi bulunmayan LPG tüplerinin dolumu ve satışı yapılmaz. Bu tüplerin dolumunun yapılabilmesi için kimliklendirilerek sisteme dahil edilmesi
zorunludur.
(10) Takip sisteminde yer alan bilgiler, üretim esnasında uygulanan soğuk damgalama işaretlerinin
yerine geçmez. LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgiler ile takip sisteminde yer alan bilgilerin
birbirleriyle örtüşmediği durumlarda tüp üzerindeki zorunlu işaretlemeler dikkate alınır.
(11) LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgilerin sisteme doğru bir şekilde işlenmesinden
dağıtıcı sorumludur.
(12) Karekod etiketlerinin okunabilirliği kaybolduğunda, dağıtıcı firmalar etiketlerin yenileriyle değiştirilmesinden sorumludur.
(13) Karekod etiketlerinin, taşıma, depolama ve kullanım için öngörülebilir şartlar altında dayanıklılığını muhafaza edecek şekilde olması ve etiket için kullanılan yöntemlerin LPG tüpünün malzemesiyle
uyumlu olması gerekir.
(14) LPG tüpü son kullanıcıya teslim edilirken teslim edilen tüp üzerindeki karekod okutulur ve teslim
edilen tüp bilgisi ile son kullanıcının T.C. Kimlik Numarası veya kredi kartı numarası ile adı soyadı, tüplü
LPG bayii tarafından takip sistemine aktarılır.
(15) Tüplü LPG bayileri, LPG tüplerinin dağıtıcılar tarafından bölgesel ve demografik özellikler de
gözetilerek belirlenecek sürelerde son kullanıcıdan kendilerine dönmemesi durumunda, tüplerin takip sistemi dışında kalmasını engellemek üzere kullanıcıyı uyarır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
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MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ile;
a) Dağıtıcılar için getirilen yükümlülüklere uymayanlara, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun,
b) Tüplü LPG bayileri için getirilen yükümlülüklere uymayanlara, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i
ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun,
ilgili hükümleri uyarınca öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.
Takip sisteminin devreye alınması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç on sekiz ay
içerisinde takip sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.
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LPG DENETİM TEBLİĞİ PARA CEZALARI 2018
22 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29570

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA
2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı
maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı
olarak tespit edilen %14,47 (yüzde on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN
İLGİLİ HÜKMÜ

2018 YILINDA
UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI
(TL)

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

1.052.90

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi

526.043

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

105.205

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi

204

16 ncı maddenin dördüncü fıkrası

2.098

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

PETDER Mevzuat Mayıs 2018

291

KURUL KARARLARI

LPG PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

LİSANS TADİLİ SÜRE ÜZATIMI

LİSANS TADİLİ SÜRE UZATIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No: 3763-3					
						

Karar Tarihi : 04/04/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere
İlişkin Kurul Kararına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS TADİLİ, SÜRE
UZATIMI VE SONA ERDİRME BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE
İLİŞKİN KURUL KARARI
(DEĞİŞİK:RG-18/1/2017-29952)
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları
piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularında aranacak
bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve
kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde
tanımlanan anlamları esas alınır.
İKİNCİ KISIM
LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELER
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜM LİSANS TÜRLERİNDE UYGULANABİLEN TADİL İŞLEMLERİ
Ortak hükümler
MADDE 4 -(Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Lisans tadil başvurusu, başvuru sahibine
ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz), lisans tadil bedelinin yatırıldığına
ilişkin belge ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerin Kuruma
sunulması suretiyle yapılır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında
ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir. Aksi talep edilmedikçe,
LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans tadil işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları
aracılığıyla yapılır.
(2) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.
(4) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının
veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru
esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronikk ortamdan sunulur.
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(5) (Değişik:RG-18/1/2017-29952)(Değişik:RG-23/2/2018-30341) Tek başvuruda aynı lisansa
ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli
alınır. Yetkili idareden kaynaklanana adres ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde, ilgili
mevzuatta belirtilen süreler içerisindebaşvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmaz.
Unvan Tadili
MADDE 5 - (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
c) Yeni ünvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı,
ç) Yeni ünvana göre düzenlenmiş yetki belgesi.
(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana
göre düzenlenmiş suretleri aranır.
(3) LPG Otogaz Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik
Sözleşmesi aranır.
Adres Tadili
MADDE 6 - (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.
(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren LPG Otogaz Bayilik
Sözleşmesi aranır.
(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.
Alt Başlık Tadili
MADDE 7 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa
alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa
faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması
isteniyorsa sadece başvuru sahibine ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz) ve
lisans tadil bedelinin yatırılıdığına ilişkin belge sunulur.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili
MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli
durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.
İKİNCİ BÖLÜM
LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI TADİL İŞLEMLERİ
LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili
MADDE 9 – (1) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
(2) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde
bu aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik
Sözleşmesi,
b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin
sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LPG TAŞIMA LİSANSININ (KARAYOLU) VE LPG DAĞITICI LİSANSINDA
TAŞIMA BİLGİLERİNİN (KARAYOLU) ARAÇ EKLENMESİ SURETİYLE TADİLİ HALİNDE
KURUMA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER (MÜLGA:RG-23/2/2018-30341)
Araç Ekleme
MADDE 10 – (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
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ÜÇÜNCÜ KISIM
LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELER
MADDE 11 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, Kurum internet sayfasında yer alan “Lisans Süre Uzatımı
Başvuru Formu” kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans
süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge
esas alınır.
(2) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki
belgesi (elektroik ortamda yapılan başvurularda aranmaz) ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair
belge bulunur. LPG Otogaz Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının
ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu İlişkin Kurul Kararı’na göre bu
lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.
(4) (Değişik:RG-15/4/2017-30039) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) LPG Otogaz Bayilik lisansı
süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge dışıda belge sunulması
gerekmez. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bilgiler ile Lisansa kayıtlı ve lisans sahibine
ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda
bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca
devam eder.
(5) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının
veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleleyn makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru
esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur. Aksi talep edilmedikçe, LPG
Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans süre uzatım işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları
aracılığıyla yapılır.
MADDE 11/A - (Ek:RG-18/1/2017-29952) (1) Lisans sahibinin talebiyle yapılan lisans sona
erdirme başvuruları, lisans sahibinin talebini içeren lisans sona erdirme dilekçesiyle yapılır. Tüzel kişi
lisans sahiplerine ilişkin lisans sona erdirme taleplerine, yetki belgesinin aslının veya son altı ay içerisinde
noter tarafından tasdikli suretinin eklenmesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 12 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Uygulama
MADDE 13 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil ve süre uzatımı
başvuruları hakkında uygulanır.
Elektronik Başvuru Zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 - (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Kurum tarafından ilan edilecek tarihten
itibaren, lisans tadil ve süre uzatım bavuruları sadece elektronik ortamda yapılır.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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LPG LİSANS BEDELLERİ 2018

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 tarafıdan 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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PROMOSYONLAR

PROMOSYONLAR
13.01.2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı
Karar No: 3007						

Karar Tarihi: 06/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2011 tarihli toplantısında, 31/01/2011 tarihinden
itibaren LPG otogaz satışlarında; hizmet ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, kampanya ve
sair adlarla promosyon yapılmamasına,
karar verilmiştir.
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ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI
23 haziran 2011 tarihli ve 27973 sayılı resmi gazete’de yayınlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 3251/1

Karar Tarihi: 02/06/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/06/2011 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun “LPG Otogaz Bayilik faaliyeti 01/01/2005 tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına işlenen, ancak 5307 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/03/2005 tarihinden önce LPG Otogaz
Bayilik faaliyetinde bulunduğunu usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat eden kişilerden
lisans başvurularında “Asgari Mesafe Tespit Tutanağı” istenmemesine karar verilmiştir” hükmünü amir
16/03/2006 tarih ve 691/192 sayılı Kurul Kararının kaldırılmasına,
Karar verilmiştir.
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LİSANS BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARI
18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No : 3727					
Karar Tarihi : 08/03/2012
					
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASINDA LISANS
BAŞVURUSUNA İLIŞKIN KURUL KARAR
(Değişik:RG-25/6/2015-29397)
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin
7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kararda geçen;
a) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini belgelemek
üzere yetkili idareden alınan resmi yazıyı,
b) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
c) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları
içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye
Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında İl Özel İdarelerince, organize sanayi bölgesi
sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en
yakın LPG otogaz istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,
ç) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe
göre durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,
f) Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı,
kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan
Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen güncel raporu,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi: LPG dolum tesisleri
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ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler için Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeyi,
ı) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile LPG dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek
elden satış sözleşmesini,
i) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil belgesini,
j) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin
ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini,
k) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik
numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile
tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve
sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası,
diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin
adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç
tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,
l) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
m) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı: İlgili mevzuat uyarınca piyasa faaliyetinin
türüne göre yapılması gereken sigortaların yaptırıldığına ilişkin beyanı,
n) (Mülga:RG-25/6/2015-29397)
o) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Taşıma Belgesi: İlgili kurumlar tarafından taşımacılık
faaaliyetlerini yürütmek isteyen kişilere durumlarına uygun olarak verilen yetki belgesi ve eklerini,
ö) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
p) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının,
tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının,
kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesini,
(r) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
(s) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan: 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;
Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkumiyet
hükmü bulunmadığına,
Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında
kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla
paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına,
Başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuşturma
bulunmadığına,
Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde
lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına
ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyanı
(ş) (Ek:RG-26/10/2016-29869) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan: LPG dağıtıcı lisans
başvurularında, başvuru sahibinin LPG tüplerinin dolum aşamasından son kullanıcıya kadar izlenmesini
sağlayacak takip sistemini ilgili mevzuata uygun olarak kurup uygulayacaklarına dair yazılı beyanını
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Lisans Başvurusu
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
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MADDE 4 - (1) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Lisans almak isteyen kişiler gerekli bilgi ve
belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. LPG Otogaz bayilerinin elektnoki ortamdaki lisans
başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır.
(3) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak
istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere yer verilir.
(4) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya
son altı ay içerisinde noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında
Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak lisans
alındığının tespit edilmesi durumunda lisans sona erdirilerek ilgil kişiler hakkında gerkli ilemler yapılır.
(5) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil
Kaydının ilgili oda tarafından ve bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli
mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilir.
(6) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf
ve kooperatifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere
ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin
sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.
(7) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin
yapacakları başvurularda aranmaz.
sunulur.

(8) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin sureti

(9) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Adli sicil kayıt kontrolü, şirketler tarafından yapılan lisans
başvurularının değerlendirilmesinde bavuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan kişiler için yapılır. Başvuru
sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri çin adli sicil kayıt kontrolü
yapılmaz.
(10) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Adli Sicil kayıt kontrolü kooperatifler, dernekler ve
vakıflar tarafından yapılan lisans bavurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi
durumundaki gerçek kişiler için yapılır.
(11) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına
ilişkin fiilerden dolayı kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması
durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar,
sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara
lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.
12) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
13) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
14) (Ek:RG-25/6/2015-29397) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından
imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir.
15) (Ek:RG-25/6/2015-29397) LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri diğer lisans türleri için de lisans
başvurusunda bulunurlarsa, LPG dağıtıcı lisans dosyasında mevcut Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, adli sicil belgeleri veya yetki belgesini Kuruma ibraz ettikleri yazının tarih ve
sayısı ile beraber bu belgelerin halen doğru ve geçerli olduğunu beyan etmeleri durumunda, bu belgeleri
Kuruma tekrar ibraz etmeleri gerekmez.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği
LPG Dağıtıcı Lisansı
MADDE 5 - (1) LPG Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisin yeri, tesislerde kullanılan standartlar ile Şirketin yurtiçi ve yurtdışı piyasa deneyimine
ilişkin beyanının, toplam kapasite ile ünitelerin sayı ve kapasitelerine ilişkin kapasite raporunun ve sahip
olunan LPG tüplerine ait bilgi ve faturaların yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
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c) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
ç) İşyeri ve Açma Çalışma Ruhsatı,
d) Oda Sicil Kaydı,
e) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
f) Yetki Belgesi,
g) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ğ) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
h) (Mülga ibare:RG-25/6/2015-29397) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Belgesi,
ı) Taşıma Belgesi,
i) Marka Tescil Belgesi,
(j) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)

(k) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan,
l) (Ek:RG-26/10/2016-29869) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan,
m) (Ek:RG-23/2/2018-30341) Dolum tesisi/tesisleri ile varsa depolama tesisinin/tesislerinin
bulunduğu sahaya/sahalara ait köşe koodinat bilgileri.
(2) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Taşıma belgesi, dağıtıcı alt başlığı olarak, boru hatları veya
deniz vveya demiryolu ile taşıma faaliyetinin yapılaı halinde sunulur.
(3) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Dağıtıcı alt başlığı olarak talep edilen her bir depolama tesisi
için; Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma
ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. Ayrıca varsa “Kıyı Tesisi işletme izin belgesi”sunulur.
(4) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
(5) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Şirkete ait en son bilançonun ve gelir tablosunun ibrazı
zorunludur.
(6) Marka Tescil Belgesinin ibraz edilememesi halinde, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye uygun olarak Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvurusunun
yapıldığına ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenmiş yazı ibraz edilir. Bu durumda, Marka
Tescil Belgesinin ibrazı için uygun süreyi vermeye Kurul yetkilidir.
LPG Depolama Lisansı
MADDE 6 - (1) LPG depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi,
ünitelerde kullanılan standart, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita bilgileri ile tesise LPG
ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme kapasitesine ilişkin bilgilerin ve kapasite
raporunun yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
Beyanı

b) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
ç) Oda Sicil Kaydı,
d) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
e) Yetki Belgesi,
f) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
g) (Mülga:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
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ğ) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
h) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş
İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan,
i) (Ek:RG-23/2/2018-30341) Depolama tesisinin bulunduğu sahaya ait köşe koodinat bilgileri.
(2) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. Ayrıca varsa
“Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi”sunulur.
LPG Taşıma Lisansı
MADDE 7 - (1) LPG taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik
belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak
araçların özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, vagonla
LPG taşıma yapılmasına ilişkin TCDD’den alınmış tescil belgesinin, demiryolu tren işletmeciliği yetki
belgesinin,demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesinin, TCDD ile yapılan sözleşmenin ve ayrıntılı vagon
listesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer
aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Oda Sicil Kaydı,
c) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ç) Yetki Belgesi,
d) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
e) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
g) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ğ) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş
İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
MADDE 8 - (1) LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Oda Sicil Kaydı,
c) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ç) Yetki Belgesi,
d) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,
e) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,
f) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
g) (Mülga ibare:RG-25/6/2015-29397) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Belgesi
ğ) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş
İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan.
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(2) LPG otogaz istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu
duruma ilişkin beyan dilekçesi başvuruya eklenir.
(3) Tesisin el değiştirme nedeniyle yeniden lisanslamaya konu olması halinde, tesis adresinde
farklılık olduğu durumlarda Adres Teyit Yazısı talep edilir.
(4) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için yapılan LPG otogaz bayilik
lisansı başvurularında LPG otogaz bayilik sözleşmesi aranmaz.
(5) Önceden LPG otogaz bayilik lisansı verilmiş LPG otogaz istasyonları için yapılacak lisans
başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansı sona
erdirilen yerler hariç, Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
MADDE 9 – (1) LPG tüpü imalatı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun,
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile diğer mevzuat çerçevesinde uygunluk değerlendirme
kuruluşlarınca verilmiş sertifikanın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
d) Yetki Belgesi,
e) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
g) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ğ) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan.
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı
MADDE 10- (1) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi
ve belgeler sunulur.
a) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
d) Yetki Belgesi,
e) (Değişik:RG-23/2/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
g) (Mülga:RG-23/2/2018-30341)
ğ) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bildirimler
MADDE 11 - (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 12 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 13 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim
Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı ve Karar Eki olan
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” ile 20.04.2006 tarih ve
734/324 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış durumdaki lisans başvuruları
hakkında 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam olunur.
(Ek:RG-23/2/2018-30341)
GEÇİCİ MADDE 2
Elektronik başvuru zorunluluğu
yapılır.

(1) Kurum tarafından ilan edilecek tarihten itibaren, lisans başvuruları sadece elektronik ortamda
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YürütmeMADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
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LPG NUMUNE KABI
23.04.2012 tari̇ h ve 28276 sayili Resmi̇ Gazete’de Yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 3786

Karar Tarihi: 18/04/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2012 tarihli toplantısında; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla, Kuruma verilen LPG piyasasınını denetimi ve gözetimi görevlerinin daha etkin yerine
getirilebilmesi amacıyla;
Aynı Konuya ilişkin daha önce alınan 15/10/2009 tarih ve 2274 sayılı Kurul Kararı’nın “Gerekli
durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG Dağıtıcı LPG Depolama lisans sahiplerinin 01/012010 tarihinden itibaren her bir LPG dolum ve/veya depolama teisinde ayrı ayır olmak üzere TS EN
ISO 4257 standardına uygun asgari 3 adet (1 set) LGP numune kabı bulundurmasının zorunlu hale
getirilmesine”ilişkin hükmünün iptal edilmeine,
Gerekli durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG Dağıtıcı ve LPG Depolam lisans
sahiplerinini01/06/2012 tarihinden itibaren her bir dolum ve/veya depolama tesisi için ayrı ayrı olmak
üzere TS EN ISO 4257 standardında belirtilen özelliklere sahip ve ilgili teknik mevzuata uygun en az 2
litre hacme ahip ve 24 cm x 24 cm x 52 cm boyutlarından daha büyük olmayan, asgari 6 adet (1 set) LPG
numune kabı bulundurmasının zorunlu hale getirilmesine,
karar verilmiştir.
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BİLDİRİM SİSTEMİ
24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 5313/1

Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji Piyasası
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa
gönderilmesine,
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı; Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde, enerji
piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi,
analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Talimat, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında enerji piyasasında
bildirim yükümlülüklerine ilişkin kuralları kapsar. Bu Talimat, Ekler’iyle bir bütündür.
(2) Kurum tarafından kısa sürede sonuçlandırılması gereken çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak
bilgilerin temin edilmesi maksadıyla bildirim sistemi üzerinden alınacak veriler ile diğer mevzuat hükümleri
gereği, Kurumun diğer kurum ve kuruluşlara veri gönderme yükümlülüğünün ifası için bildirim sistemi
üzerinden alacağı veriler, bu Talimatın kapsamı dışındadır.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Piyasası Bildirim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen tanım ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar
Bildirim yapma yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın
yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bu Talimatta
belirtilen dönemleri kapsar.
(2) Bildirim yükümlüsünün, bildirimin tabi olduğu dönemde faaliyette bulunmaması bildirim
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda söz konusu dönemde bildirime tabi faaliyet yapılmadığını
belirtecek şekilde bildirim yapılır.
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(3) Bildirim yükümlüsünün lisansının sona erdirilmesi veya iptal edilmesi hallerinde, söz konusu
lisansa dair sona erdirme veya iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin elektronik imza ile yapılması
gereken bildirimler, yazılı olarak yapılır.
Bildirim formları
MADDE 6 – (1) Bu Talimatta belirtilen bildirimler, Kurul Kararıyla belirlenip Kurum internet sitesinde
yayımlanan bildirim formları aracılığıyla yapılır.
Bildirim açıklamaları
MADDE 7 – (1) Bildirim sisteminin kullanımı ve bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin
açıklamalar, Kurum internet sitesinde yer alır.
Bildirimlerin yapılması
MADDE 8 – (1) Bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimler, bildirim yükümlüsü
yetkilileri tarafından, bildirim sistemi kullanılarak, elektronik imza ile yapılır.
(2) Elektrik veya doğal gaz piyasasında iletim veya piyasa işletim lisansı sahibi bildirim yükümlülerinin,
bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimleri yapabilmesi için, Kurum tarafından
ilave yöntemler belirlenebilir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülür. (1)
Bildirim düzeltme talepleri
MADDE 9 – (1) Bildirim yükümlüleri, Kuruma yapmış oldukları bildirimler için, düzeltme talebi
yapılamayacak bildirimler hariç olmak üzere, bildirim yapma süresi dolduktan sonra gerekçesini belirtmek
suretiyle düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebinin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde,
bu Talimatta belirlenen süreler içinde, daha önce yapmış oldukları bildirimlerde düzeltme yapabilirler.
(2) İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından da düzeltme talebinde bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Talimat hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
EKLER:
1- Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
2- Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
3- Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
4- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

--------------------------20/03/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/03/2015 tarihli ve 5513 sayılı
Kurul Kararıyla eklenmiştir.
1
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Ek-4 LPG Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

Bildirim Yükümlüsü

Bildirimin
Bildirim
Yapılma Şekli Sıklığı
Elektronik
Stok Bildirimi
Aylık
imza
Elektronik
Aylık
İhracat Bildirimi
imza
İthalat Bildirimi
Elektronik
Aylık
İthalat Analiz Raporu imza
Elektronik
LPG Ticareti Bildirimi
Aylık
imza
Elektronik
LPG Üretim Bildirimi
Aylık
imza
Pazarlama Projeksiyonu Elektronik
3 Aylık
Gerçekleşme Bildirimi imza

Bildirim Yapma
Süresi
İzleyen ayın son
günü
İzleyen ayın son
günü
İzleyen ayın son
günü
İzleyen ayın son
günü
İzleyen ayın son
günü
İzleyen ayın son
günü

Pazarlama Projeksiyo- Elektronik
nu Bildirimi
imza

Şubat ayının son
günü

Bildirimin İsmi

Katılma Payı Bildirimi

Elektronik
imza

Yıllık

Gelir Bildirimi

Elektronik
imza

Aylık

Yurt İçi Kaynak Bilgileri
Beyanı Yazılı
Rafinerici Lisans Yurt İçi Kaynak SaptaSahibi
ma Çizelgesi
Tavan Fiyat Bildirimi

Elektronik
imza

Ulusal Stok Yeri
Bildirimi

Elektronik
imza

Tip Sözleşme Bildirimi Yazılı

Önemli Olay Bildirimi

Yazılı

LPG Kupon Hizmeti
Sözleşme Bildirimi

Elektronik
İmza

LPG Otogaz Bayi
Hareketleri Bildirimi

Dağıtıcı Lisans
Sahibi

Yıllık

Elektronik
imza
Elektronik
Stok Bildirimi
imza
Elektronik
İhracat Bildirimi
imza
İthalat Bildirimi
Elektronik
İthalat Analiz Raporu imza
İller Bazında Satış
Elektronik
Miktarı Bildirimi
imza
Toptan LPG Ticareti
Elektronik
Bildirimi
imza
Dağıtım Tavan Fiyat
Elektronik
Bildirimi
imza
Depo Satış Tavan Fiyat Elektronik
Bildirimi
imza
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Yıllık

Düzeltme
Talebinin
Onayını
Bildirimin
Düzeltme
Müteakip
Tabi Olduğu Talebi Yapıla- Verilecek
Dönem
bilir mi?
Süre*

Yapılmamış
veya Hatalı
Bildirimlere
İlişkin Denetim
Sürecinin Başlatılmasından
Önce Uyarı
Yapılır mı?

Yapılmamış veya
Hatalı Bildirimlere
İlişkin Denetim
Sürecinin
Başlatılmasından
Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak
Tamamlama/Düzeltme Süresi

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Önceki 3 ay

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

İçinde
bulunulan
takvim yılı

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

5 iş günü

Evet

10 iş günü

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma payı sıfır
olarak belirlenen
Bir önceki
Evet
yıllar hariç olmak
takvim yılı
üzere Mayıs ayının
son gününe kadar
İzleyen ayın son
Bir önceki ay Evet
günü
İzleyen yılın Ocak
ayının 10. gününe
kadar

Yeni fiyatın uyguOluşulanmasından önceki
ma Bağlı
günün sonuna kadar
Ulusal petrol
stoğunun tutulduğu
Oluşutesislerde herhangi
ma Bağlı
bir değişiklik
olduğunda
Tip sözleşme/sözleşme değişikliğinin
Oluşuyürürlüğe girmesinma Bağlı
den önceki günün
sonuna kadar
Bildirime konu eylem
ya da durumların
oluşması halinde
Oluşuaynı gün içinde / eki
ma Bağlı
belgeler bildirim yapma süresini izleyen
15 gün içerisinde
Kupon hizmet
Oluşusözleşmesinin imzama Bağlı
lanmasını müteakip
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü
İzleyen ayın son
Aylık
günü

Bir önceki
takvim yılı
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Pazarlama Projeksiyonu Elektronik
Gerçekleşme Bildirimi imza
Pazarlama Projeksiyo- Elektronik
nu Bildirimi
imza

İzleyen ayın son
günü

Yıllık

Şubat ayının son
günü

Sonuç Raporları
Bildirimi

Elektronik
imza

Yıllık

Katılma Payı Bildirimi

Elektronik
imza

Yıllık

Yurt İçi Kaynak Bilgileri
Beyanı Yazılı
Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi

Dağıtıcı Lisans
Sahibi

3 Aylık

Tavan Fiyat Bildirimi

Elektronik
imza

Ulusal Stok Yeri
Bildirimi

Elektronik
imza

Tip Sözleşme Bildirimi Yazılı

Önemli Olay Bildirimi

Yazılı

Mevzuata Aykırılık
Bildirimi

Yazılı

LPG Kupon Hiizmeti
Sizleşme Bildirimi

Elektronik
İmza

LPG Taşıma Bildirimi

Elektronik
İmza

Yurt İçi Kaynak Bilgileri
Beyanı Depolama Lisans Yurt İçi Kaynak Sapta- Yazılı
Sahibi
ma Çizelgesi
Elektronik
Depolama Bildirimi
imza
Tip Sözleşme Bildirimi Yazılı

Dağıtıcı ve
Katılma Payı Bildirimi
Rafinerici Haricindeki Diğer Lisans
Sahipleri

Önemli Olay Bildirimi

İşleme (Petrokimİthalat Bildirimi
ya) Lisans Sahibi

Yazılı

Yazılı

Elektronik
imza

Yıllık

Önceki 3 ay

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

Bir önceki ay Evet

5 iş günü

Evet

10 iş günü

İçinde
bulunulan
takvim yılı
Bir önceki
takvim yılı

Ocak ayının son
günü
Katılma payı sıfır
olarak belirlenen
Bir önceki
yıllar hariç olmak
takvim yılı
üzere Mayıs ayının
son gününe kadar
İzleyen yılın Ocak
ayının 10. gününe
kadar

Bir önceki
takvim yılı

Yeni fiyatın uyguOluşulanmasından önceki
ma Bağlı
günün sonuna kadar
Ulusal petrol
stoğunun tutulduğu
Oluşutesislerde herhangi
ma Bağlı
bir değişiklik
olduğunda
Tip sözleşme/sözleşme değişikliğinin
Oluşuyürürlüğe girmesinma Bağlı
den önceki günün
sonuna kadar
Bildirime konu eylem
ya da durumların
oluşması halinde
Oluşuaynı gün içinde / eki
ma Bağlı
belgeler bildirim yapma süresini izleyen
15 gün içerisinde
Bildirime konu eylem
Oluşu- ya da durumların
ma Bağlı oluşması halinde 30
gün içinde
Kupon Hizmet
Oluşusözleşmesinin imzama Bağlı
lanmasını müteakip
Araç listesindeki
Oluşu- değişikliğin uyguma Bağlı lanmasıdan önceki
günün sonuna kadar
Yıllık

İzleyen yılın Ocak
ayının 10. gününe
kadar

İzleyen ayın son
günü
Tip sözleşme/sözleşme değişikliğinin
Oluşuyürürlüğe girmesinma Bağlı
den önceki günün
sonuna kadar
Katılma payı sıfır
olarak belirlenen
Yıllık
yıllar hariç olmak
üzere Mayıs ayının
son gününe kadar
Bildirime konu eylem
ya da durumların
oluşması halinde
Oluşuaynı gün içinde / eki
ma Bağlı
belgeler bildirim yapma süresini izleyen
15 gün içerisinde
İzleyen ayın son
Aylık
günü

Aylık

Bir önceki
takvim yılı

Bir önceki
takvim yılı

* Belirtilen süreler Kurum tarafından yapılacak düzeltme talepleri için geçerli değildir
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TÜPLÜ LPG BAYİLERİ VE DAĞITICILAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 6354

Karar Tarihi: 23/06/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2016 tarihli toplantısında; …
a)
Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, konutlarda adrese teslim yapılan tüp satışlarında ve
bayi işyerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere, boş tüp teslim alınmadan
yeni tüp teslim edilmemesine,
b)
Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, ticari ve sanayi işletmelere, ihtiyacından fazla tüp
satışı ve teslimi yapılmamasına; ilk satışlar hariç olmak üzere, boş tüp teslim alınmadan yeni tüp teslim
edilmemesine,
c)
“Kullanıcıya tüplü LPG satışlarında; kullanıcının TC kimlik numarası ya da kredi kartı
bilgileri ile ad ve soyadının tüplü LPG bayi tarafından kayıt altına alınmasının zorunlu olduğuna” ilişkin
düzenlemenin tüplü LPG bayilik sözleşmelerinde bulunmasının, mevcut sözleşmelere ise ek madde olarak
ilave edilmesinin zorunlu hale getirilmesine,
d)
Kullanıcıya tüp satış ve teslimlerinde, kullanıcıya ait bilgilerin Ek’te yer alan tabloda
belirtildiği şekilde kayıt altına alınmasına ve buna ilişkin işlemlerin bayilerin bağlı bulunduğu dağıtım
şirketlerince koordine edilmesine,
karar verilmiştir.
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Banka
Adı

Kredi
Kartı
İşlem
No
Adı ve
Soyadı
Markası

Adedi

Kg

Seri No/
Barkod
No/
Karekod

İade Alınan LPG Tüpünün
Markası

Adedi

Teslim Edilen adresi

Adı ve Soyadı(Ünvanı/İşletme Adı
(İmza)

Kg

Bildirim Döne-

Seri No/
Barkod
No/
Karekod

Satışı Yapılan LPG Tüpünün

LPG SATIŞ BİLDİRİM CETVELİ

Bayi bilgileri için ayrılmış kısma varsa ayrı bilgileri içeren kaşe basılabilir.
Yukarıda satışı yapılan LPG Tüplerine ilişkin düzenlediği Bildirim Cetveli’ndeki verilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.
(1) Kredi kartıyla yapılan satışlarda doldurulmasına gerek yoktur.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sıra
No

T.C.
Satışın
Yapıldığı Kimlik
Tarih ve Numarası (1)
Saat

Bayinin Adı ve Soyadı :
mi:..../...../......
Ünvanı-İşletme Adı :
Adresi
:
Telefon Numarası
:
Faks
:
Dağıtıcı Şirket
:
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ASGARİ MESAFE UYGULAMALARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 6664

Kurul Kararı
				

Karar Tarihi: 15/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2016 tarihli toplantısında, Akaryakıt ve LPG
istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1- Bu Kurul Kararının uygulanmasında;
1) 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,
2) Yapı: Akaryakıt ve LPG ihtiyacının giderildiği yer altı ve yer üstü tesislerini,
ifade eder.
Madde 2- Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

aranır,
aranır,

İstasyonun üzerinde bulunduğu yol ismi veya yol kodu değil, yön esası dikkate alınır,
a) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafe
b) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafe

c) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az
bir kilometrelik mesafe bulunur,
d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yollar yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden
ayrı olarak değerlendirilir.
Madde 3- Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı
arasındaki mesafe dikkate alınır.
Madde 4- İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonları
kendi aralarında ve LPG istasyonları da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulur.
Madde 5- 17/11/2005 tarihli ve 579/113 sayılı Kurul Kararı ile 05/01/2006 tarihli ve 630/68
sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
		
Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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KAREKODLU TÜP TAKİP SİSTEMİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 6794

Kurul Kararı
				

Karar Tarihi: 22/12/2016

15/10/2016 tarih ve 29858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında dağıtıcı lisansı
sahiplerinin, kurdukları karekodlu tüp takip sisteminin Kurum tarafından anlık sorgulanmasına yönelik
olarak aşağıdaki özelliklere haiz web hizmetlerini Kurumun kesintisiz erişimine sunmasına,
a) HTTPS ve SOAP protokolleri ile dağıtıcı lisansı sahibinin belirteceği tek bir URL adresten
sunulacaktır.
b) Kurumun, kullanıcı adı ve parola ile oturum açma/kapatma suretiyle kullanacağı bir güvenlik
mekanizmasına sahip olacaktır. Sorgu metodları, oturum açma esnasında Kuruma sağlanacak olan oturum
numarası parametresi ile çalışacaktır.
c) Kurum web sitesinde ilan edilen standart WSDL arayüzünün, [DAGITICI_URL] parametresi
yerine dağıtıcı lisansı sahibinin kendi erişim URL adresini gösterecek şekilde uygulanması suretiyle
Kurumun erişimine sağlanacaktır.
LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, Kurumun söz konusu web hizmetlerine erişim için kullanacağı
güncel URL, kullanıcı adı ve parolasını “Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği” çerçevesinde Kuruma
sunmasına,
Konu ile ilgili web hizmetlerinde gerekli değişiklikleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığının yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
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LPG PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

LPG'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KARAR

LPG'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KARAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 7205-1

Kurul Kararı
				

Karar Tarihi:27/07/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında;
a) İthal edilecek LPG’nin, ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda ekli listede belirtilen 		
analizlerinin yapılmasına,
b) Yurtiçi piyasaya arz edilen LPG’nin, ürünün niteliğine göre (otogaz, karışım LPG, vb.)
yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere uygun olmasına,
c) Yurtiçi piyasada LPG’’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla
alınacak numunelerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir şekilde, LPG’nin
depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına,
d) 23.06.2005 tarih ve 505 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,
karar verilmiştir.

EK: Gümrük laboratuvarlarında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları’nın (LPG) Niteliğinin Belirlenmesi İçin
Yapılcak Analızler Tablosu.
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BUHAR BASINCI

BUHAR BASINCININ (GÖSTERGE) EN AZ 150 KPA
OLDUĞU SICAKLIK
TİP A
TİP B
TİP C
TİP D
TİP E

SAFLIK

C2 HİDROKARBONLARI

C4 HİDROKARBONLARI

C5 HİDROKARBONLARI

DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR

3

4

5

6

7

8

9

+

+

+

+

+

+

+

KARIŞIM LPG

+

+

+

+

+

+

+

PROPAN TÜRLERİ

+

+

+

+

+

BÜTAN TÜRLERİ

(+) YAPILMASI ZORUNLU ANALİZLER
- Analizlerde: - Otogaz LPG için: TS EN 589+A1 OTOMOTİV YAKITLARI - LPG - ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ standardı,
- Karışım LPG,propan ve bütan türleri için TS 2178 PETROL ÜRÜNLERİ - YAKITLAR (SINIF F) - SIVĞLAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)ÖZELLİKLER standardı esas alınacaktır.
- SStandartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standat, uygulanan standardın yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olacaktır.

+

MOS MOTOR OKTAN SAYISI

TOPLAM DİEN İÇERİĞİ (1.3 BÜTADİEN DAHİL)

OTOGAZ

1

ANALİZLER

2

NO

Ek: Gümürk Laboratuvarlarında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)’nin Niteliğinin Belirlenmesi İçin Yapılacak analizler Tablosu

LPG PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI
ENERJİ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILASINA DAİR KANUN EK
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LPG PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

ZORUNLU STOK VE KUPON SİSTEMİ

ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN
KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 7494

Kurul Kararı
				

Karar Tarihi: 07/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2017 tarihli toplantısında; ekteki “LPG Piyasasında
Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine
Dair Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
					

EK

LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL
STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİNE DAİR
KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, LPG piyasasında zorunlu petrol stoğu ve zorunlu petrol
stoğunun bir kısmının veya tamamının kupon sistemi kapsamında LPG olarak tutulabilmesine dair
hususların düzenlenmesini sağlamaktır. Bu Karar, rafinerici lisansı veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin
başka LPG dağıtıcı lisansı sahipleri adına LPG olarak yükümlülük stoğu tutmasına ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi ve Ulusal
Petrol Stok Komisyonunun 2017/1 sayılı Kararı kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu kararda geçen;
a) Hizmet alan: Kupon sistemi kapsamında, zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü karşılamak
üzere rafinerici ve/veya LPG dağıtıcı lisansı sahibinden hizmet alan LPG dağıtıcı lisans sahibini,
b) Hizmet veren: Kupon sistemi kapsamında bir başka LPG dağıtıcı lisansı sahibinin zorunlu
petrol stoğu yükümlülüğünü karşılamak üzere Kurumdan izin alan rafinerici veya LPG dağıtıcı lisansı
sahibini,
c) İzin: Kurum tarafından kupon sistemi kapsamında hizmet sunulmasına ilişkin verilen izni,
ç) Kupon sistemi (LPG): Rafinerici veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin bir başka LPG dağıtıcı
lisansı sahibi adına LPG yükümlülük stoğu tutmasına ilişkin sistemi,
d) Lisanslı depo: 5307 sayılı Kanun çerçevesinde Kurumdan LPG depolama lisansı almış tesisleri,
e) Sözleşme: Hizmet veren ve hizmet alan arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, hizmet
verenin, hizmet alan adına kupon sistemi kapsamında yükümlülük stoğu tutmasına dair hüküm ve şartları
içeren anlaşmayı,
f) Zorunlu petrol stoğu (LPG): LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği günlük ortalama ürün
miktarının minimum yirmi katına karşılık gelen miktarı
ifade eder.
(2) Bu Kararda geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta geçen
tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünün hesaplanması ve
izlenmesi
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MADDE 4 – (1) LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ilgili dönemde tutmakla yükümlü oldukları
stok miktarları, söz konusu kişilerin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma sunmuş
oldukları otogaz ve tüplü LPG bayileri ile dökme LPG kullanıcılarına LPG satış beyanları esas alınarak,
Ulusal Petrol Stok Komisyonu Kararlarında yer alan hesaplama yöntemiyle belirlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle hesaplanan stok miktarları, stok tutulması gereken dönem
başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta
içerisinde Kuruma bildirilir. Söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarları kesinleşir
ve Kurum internet sitesinde ilan edilir. Birinci fıkra ve bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemler LPG Piyasası
Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
(3) Tutulan stok miktarları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma beyan
edilir. Ulusal petrol stoğu yükümlülüğü kapsamında tutulması gereken stokların, her an kullanıma ve
erişime hazır bulundurulması esastır.
(4) LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında işlem tesis edilir.
Kupon sistemi izni ve izin bedeli
MADDE 5 – (1) Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek isteyen rafinerici veya LPG dağıtıcı
lisansı sahipleri, kupon sistemi hizmeti izin başvurusunu Kuruma elektronik ortamda yapar. Elektronik
başvurunun yapılamadığı durumlarda yazılı olarak da başvuru yapılabilir. Kurum hesabına izin bedelinin
yatırıldığına ilişkin belge de ilgili başvuruya eklenir. İzin bedeli, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan
LPG dağıtıcı lisansı tadil bedeli kadardır.
(2) Kupon sistemi hizmeti izni için başvurular her yıl Ekim ayı içinde yapılır ve uygun görülmesi
halinde, izin bir sonraki takvim yılı süresince geçerli olur. Başvurunun yapılacağı yıl içinde lisans almış
kişiler Ekim ayını beklemeksizin izin başvurusunda bulunabilirler ve uygun görülmesi halinde takvim yılı
sonuna kadar söz konusu izin geçerli olur.
(3) Kurum tarafından izin verilen lisans sahipleri Kasım ayı içinde Kurum internet sayfasında
ilan edilir. Yıl içerisinde izin alanlar da izin alınmasını müteakip Kurum internet sayfasında ilan edilir.
(4) LPG dağıtıcı lisansı sahipleri bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde
sadece lisanslı depolarda kupon sistemi hizmeti verebilir. Rafinerici lisansı sahipleri de bu Karar kapsamında
Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde kendi LPG depolarında kupon sistemi hizmeti verebilir.
(5) Hizmet vermek üzere Kuruma başvuran rafinerici veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin;
a) Zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü, başvuru tarihinden bir önceki takvim yılının tamamında
yerine getirmiş olması,
b) Gelir veya katılma payı borcunun bulunmaması,
c) Kendi stok yükümlüğünü karşıladıktan sonra fazladan LPG stoğunun mevcut olması
zorunludur. Aynı tüzel kişilik adına düzenlenmiş birden fazla rafinerici lisansı mevcut olması halinde, bu
fıkradaki şartlar tüzel kişilik üzerinden değerlendirilir.
(6) Başvuru sahibinin şartları sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme, başvurunun Kuruma
yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içinde sonuçlandırılır. İzin başvurusunda bulunan lisans sahibinin gerekli
şartları sağlamadığının tespiti halinde başvuru reddedilir ve ödenmiş ise başvuru bedeli iade edilir.
(7) Hizmet verenin ticaret unvanının değişmesi veya şirketin nev’i değiştirmesi durumunda,
lisans tadilinin gerçekleştirilmesini müteakip izne ilişkin düzeltme re’sen yapılır.
(8) İzne ilişkin tüm iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
İzin süre uzatımı
MADDE 6 – (1) İzin süreleri, izin sahibinin talebi üzerine izin süresinin bitiminden başlamak
üzere bir yıl süreyle uzatılır.
(2) Süre uzatımı için başvurular elektronik ortamda her yıl Ekim ayı içinde yapılır. Kurum
hesabına izin bedelinin yatırıldığına ilişkin belge de ilgili başvuruya eklenir. İzin süre uzatımına ilişkin iş ve
işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılarak Kasım ayı içinde Kurum internet sayfasında
ilan edilir.
(3) İzin süre uzatım bedeli başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG dağıtıcı lisansı tadil
bedelinin yarısı kadardır.
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İznin iptal edilmesi veya sona ermesi
MADDE 7- (1) İzin alan lisans sahibinin,
a) Lisansının herhangi bir nedenden dolayı sona ermesi, iptal edilmesi veya faaliyetinin geçici
olarak durdurulması,
b) Bu Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların
kaybedilmiş olması,
c) Kupon sistemi sözleşmesi kapsamındaki yükümlüğünü yerine getirmemesi, hallerinde izin
iptal edilerek Kurum internet sayfasında duyurulur. İzni iptal edilen lisans sahipleri, iznin iptal edildiği ve
onu takip eden yıl için tekrar izin başvurusunda bulunamaz.
(2) İzin sahibinin izni sona erdirme talebinde bulunması halinde, üçüncü kişilerle girişilen
taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesini
müteakip izin sona erdirilir.
Sözleşmeler
MADDE 8 - (1) Sözleşmelerde, asgari olarak;
(a) Hizmet alan ve hizmet veren tarafların ticari unvanları ve lisans numaraları,
(b) Sözleşmeye konu ürün miktarı, stok tutulacak tesis/tesislerin lisans bilgileri ve hizmet bedeli,
(c) Ulusal petrol stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılmasının gerektiği durumlarda ürün
satışının hangi fiyattan ve nasıl yapılacağına dair hükümler,
(d) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, doğacak zararların tazmini hususu
yer alır.
(2) Sözleşmeler 30 günden kısa süreli olamaz. Sözleşme azami süresi, hizmet veren tarafın izin
süresi kadar olabilir.
(3) Kupon sistemi kapsamında hizmet alan ve hizmet veren lisans sahipleri arasında yapılacak
olan sözleşmeler, hizmet veren tarafından hizmet başlangıç tarihinden önce Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliği kapsamında Kuruma sunulur.
(4) Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler üçüncü kişilere devredilemez.
Yükümlülükler
MADDE 9 - (1) Hizmet veren, kupon sistemi kapsamında giriştiği taahhütleri karşılamakla
yükümlüdür.
(2) Hizmet verenin izninin iptal edilmesi veya sona ermesi durumunda, hizmet alan bir ay
içerisinde stok yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirleri alır. Bu süre zarfında hizmet alana, söz konusu
sözleşmede düzenlenen stok yükümlülüğünün yerine getirilememesinden dolayı yaptırım uygulanmaz.
(3) Kupon sistemine konu emre amade LPG’nin mülkiyeti ve yükümlülüğün altına düşmemek
kaydıyla kullanım hakkı, sözleşme süresi boyunca veya gerektiğinde ürünün teslimine kadar hizmet verene
ait olacaktır.
(4) Kupon sistemi kapsamında zorunlu petrol stoğunun eksik tutulması durumunda eksik tutulan
miktardan hizmet alan ve hizmet veren müştereken sorumludur.
Geçici madde-1
(1) 2018 yılı için yapılan izin başvurularında bu Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde yer alan koşul aranmaz.
(2) 2018 yılı izin başvuruları, bu kararın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır.
Geçici madde-2
(1) LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi kapsamında 01/01/2018 tarihinden önceki faaliyetlerinden kaynaklı
ödenmeyen gelir payları 30/06/2018 tarihine kadar gelir payı hesabına yatırılır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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LİSANS SAHİPLERİNE 2018 YILI İÇİN UYGULANACAK OLAN
KATILMA PAYI ORANI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul Kararı
Karar No: 7565

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2018 yılı için uygulanacak olan katılma
payı oranına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
41 inci maddesi uyarınca;
a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü
oldukları 2018 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen
piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir),
b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin
ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2018 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını
aşmayacak şekilde hesaplanır.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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LPG LİSANS BEDELLERİ

LPG LİSANS BEDELLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
Kurul Kararı
Karar No: 7563

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında 2018 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve
lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2018 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre
uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Lisans alma bedeli:
LPG Dağıtıcı lisansı için
- Ulusal dağıtıcılar için		
- Mahalli dağıtıcılar için			
LPG Depolama lisansı için		
LPG Tüpü İmalatı lisansı
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve
Bakımı Lisansı
LPG Taşıma lisansı
- Boru hattı ile taşıma
- Demiryolu için			
- Denizyolu için gemi başına
		
LPG Otogaz Bayilik lisansı için

255.000.- (ikiyüzellibeşbin)TL,
200.000.- (ikiyüzbin)TL,
25.700.- (yirmibeşbinyediyüz)TL,
17.100.- (onyedibinyüz) TL,
3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,,
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,,

b) Lisans sureti:		
1.700.- (binyediyüz)TL,
c) Lisans tadili:
- Mahalliden ulusal dağıtım bölgesine
geçiş tadil bedeli				
55.000.- (ellibeşbin)TL,
- Dağıtıcı lisans diğer tadil bedeli		
5.100.- (beşbinyüz)TL,
LPG Depolama lisansı için
		
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
LPG Tüpü İmalatı lisansı için 		
4.400.- (dörtbindörtyüz) TL,
LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve
Bakımı Lisansı
		
1.700.- (binyediyüz)TL,
LPG Taşıma lisansı
- Boru hattı ile taşıma
		
3.400.- (üçbindörtyüz) TL,
- Demiryolu için
		
3.400.- (üçbindörtyüz) TL,
- Denizyolu için gemi başına			
3.400.- (üçbindörtyüz) TL,
LPG Otogaz Bayilik lisansı için
2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
(Yasal sürelerden sonra yapılan lisans tadil
başvurularında bu tutrarların 5 (beş) katı alınır.)
d) Süre uzatımı (vize)
Lisans alma bedelinin % 50’si
Madde 2- Bu Karar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

2018 YILI GELİR PAYI BEDELİ

2018 YILI GELİR PAYI BEDELİNİN BELİRLENMESİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
			
Karar No: 7568

Kurul Kararı
Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin değişik 40 ıncı ve Geçici 4 üncü maddesi uyarınca
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2018 yılı gelir payı bedelinin 7,14 TL/Ton olarak
belirlenmesine ve kabul edilerik Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
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31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kanun Numarası: 5607
Yayımlandığı Düstur: Tertip:5 Cilt:46
		

Kabul Tarihi: 21/3/2007

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,
c) (Ek: 28/3/2013-6455/53 md.) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil,
sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri
ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakçılık Fiilleri
Kaçakçılık suçları (1)(2)
MADDE 3 – (Değişik: 28/3/2013-6455/54 md.)
(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis
ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması
halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
(2) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin
ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(2)
(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme
rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)
(5) Birinci ila 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, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (1)
(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, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. (1)
(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren
suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin 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) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. (1)
(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla
ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins,
miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin 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. (1)
(1)
Bu madde başlığı “Suçlar ve kabahatler “ iken, 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)
18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “sahte belge kullanmak suretiyle” ibaresi “aldatıcı işlem ve davranışlarla” şeklinde; “bir yıldan”
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(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol,
metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına
kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. (1)
(1)
18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan “sahte belgeyle yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla” ibaresi
“hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, bir yıldan üç yıla” şeklinde; beşinci fıkrasında yer
alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde; altıncı fıkrasında yer alan “üç aydan bir
yıla” ibaresi “altı aydan iki yıla” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir
yıldan üç yıla” şeklinde; dokuzuncu fıkrasında yer alan “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” ibaresi “İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden
yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen
ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren” şeklinde; onuncu fıkrasında yer alan
“kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır” ibaresi “yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır,
ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz” şeklinde değiştirilmiştir.
(11) (Değişik: 18/6/2014-6545/89 md.) Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, marker
içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde,
onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent,
madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt
yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın
alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı veya gaz halindeki
hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından veya
kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek
ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa
faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak
sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan,
kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi
bin 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.
(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca
uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye
sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve
yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca
uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde
temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları
alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili
kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen
kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar üç yıldan
altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(18) (Değişik: 18/6/2014-6545/89 md.) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya
benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri
işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak,
tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması
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hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
(19) (Mülga: 18/6/2014-6545/89 md.)
(20) (Mülga: 18/6/2014-6545/89 md.; Yeniden düzenleme: 28/11/2017-7061/93 md.) Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti
yapanlar ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün
ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve
nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. (1)
(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış
gibi cezalandırılır.
(22) (Ek: 18/6/2014-6545/89 md.)Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan
eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır.
(1)
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 93 üncü maddesiyle yapılan bu düzenleme 1/7/2018
tarihinde yürürlüğe girecektir.
Nitelikli haller (1)
MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…)(1), bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır. (1)
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…)(1), üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1)
(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 (…)(1), belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur. (1)
(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.
(8) (Ek: 28/3/2013-6455/55 md.)Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü
fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi
halinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
(9) (Ek: 28/3/2013-6455/55 md.) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu,
silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli
görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri
gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Etkin pişmanlık
MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan (…)(2) 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)
(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 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) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
(2) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
(3) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
(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.
(1)
28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle, bu maddenin birinci, ikinci ve beşinci
fıkralarında yer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
(2)
28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer
alan “veya kabahatlerden” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
atık maddelerin oluşturması halinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar
gümrük yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.
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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) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
Tekerrür
MADDE 8 – (Mülga: 28/3/2013-6455/66 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.
(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) (Değişik: 28/3/2013-6455/56 md.) Muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük
idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün
olmaması halinde büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun göreceği yerlere konulur.
(5) (Değişik: 28/3/2013-6455/56 md.) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu
kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerden el koyan idarelerce numune alınır, numune dışındaki
kısım tutanağa bağlanarak imha edilir. İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir.
(6) (Ek: 28/3/2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt hariç el konulan ve alıkonulan her türlü eşya,
yük hayvanı ve taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi
nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye
işletmesi gelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
(7) (Ek: 28/3/2013-6455/56 md.) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara ilişkin usul ve esaslar
İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
(8) (Ek: 28/3/2013-6455/56 md.) Kaçak akaryakıt, yakalandığı ildeki il özel idaresine, il özel idaresi
bulunmayan yerlerde ise defterdarlığa, miktarı, cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakalandığı
yerde teslim edilir. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi
nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il özel idaresi veya defterdarlık tarafından karşılanır.
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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 – (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
Kaim değer
MADDE 15 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar (…)(2) dolayısıyla müsadere (…)(2) yaptırımının
konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş değeri anlaşılır.(2)
Tasfiye
MADDE 16 – (1) (Değişik: 28/3/2013-6455/58 md.) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu
oluşturması dolayısıyla müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Kaçak
şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay,
ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı
veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde, gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma
aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde
karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadan tasfiye
edilmeden önce numune alınması mümkün olan durumlarda numune alınır, numune alınması mümkün
olmayan durumlarda eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.
(2) (Değişik: 28/3/2013-6455/58 md.) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıtların satış bedeli
emanet hesabına alınır. Tasfiye edilen eşya veya taşıtların sahibine iadesine karar verilmesi halinde, satış
bedeli Gümrük Kanununun 180 inci maddesi hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine
kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanet hesabında bulunan tutarın hak
sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde aradaki fark, eşyanın imha edilmiş olması halinde ise
imha edilen eşyanın bedeli, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanarak 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.
Kaçak akaryakıtın tasfiyesi
Madde 16/A – (Ek: 28/3/2013-6455/59 md.)
(1) Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel
idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamu
kurumve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye
edilir ve teslim tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut
kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan
akaryakıt ise numune alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile
mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış bedelleri
genel bütçeye gelir kaydedilir.
(1)
18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “suçunun”
ibaresi “fiilinin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2)
28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yaptırımlarının”
ibaresi “yaptırımının” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrada yer alan “ve kabahatler” ibaresi ile “veya
mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse konu ürünler
analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye edilir.
(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi
veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu
satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent
türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise
yüzde altmışından az olamaz. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
(4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıt sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; satışı
yapılan kaçak akaryakıtın toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı, akaryakıtın
tahsis edilmiş olması halinde ise vergiler hariç üçüncü fıkra hükümlerine göre belirlenen bedeli, el koyma
tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili kurum bütçesinden
hak sahibine ödenir. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.
(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, il özel idareleri ve
defterdarlıklar tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun,
kaçak akaryakıt satışında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetkili merciler
MADDE 17 – (1) (Mülga: 28/3/2013-6455/66 md.)
(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) (Değişik: 28/3/2013-6455/60 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki suçları ihbar
edenler ile 23 üncü maddesi gereğince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimliği izinleri olmadıkça
veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde 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 (…)(1) konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı,
miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,(1)
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.
(1)
28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “veya kabahat”
ibaresi ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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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 elkoyma ikramiyesine hak
kazananlara aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir.(2)
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) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla
ekilen bitki yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen
bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit bir rakamın
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; 3 üncü maddenin on sekizinci ve on
dokuzuncu fıkraları kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Cumhurbaşkanınca paket, kilogram ve
litre bazında tespit edilecek sabit rakamların 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,(1)
(1)
2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 180 inci maddesiyle bu bentte yer
alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “elkoyanlara”
ibaresi “elkoyma ikramiyesine hak kazananlara” şeklinde değiştirilmiştir.
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 (…)(1) ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, (1)
elkoyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.(2)
(2) (Değişik:18/10/2018-7148/33 md.) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde
ellisi elkoyma ikramiyesine hak kazananlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı
elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü
olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan
yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda
alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama,
analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı
sağlayanlar elkoyma ikramiyesine hak kazanır.
(3) Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.
(4) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Bu madde gereğince elkoyma ikramiyesine hak kazananlara
verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30.000) gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet,
müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçemez. Bu fıkra hükmü bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak ikramiye
ödemeleri hakkında uygulanmaz. (2)
(5) (Değişik: 28/3/2013-6455/61 md.) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat
uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve
esaslar ile altıncı fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye ve Millî Savunma
bakanlıklarının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
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(6) (Ek: 28/3/2013-6455/61 md.)Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve
yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek
tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında elkoyma
ikramiyesine hak kazananlara kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak
akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde
(d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde
on beşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.(2)
b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek
tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında elkoyma ikramiyesine hak kazananlara kamu
davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet
hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre belirlenecek
tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu
görevlilerine ilave ikramiye ödenir.(2)
(1)
28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ya da mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2)
18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle birinci fıkrada yer alan
“elkoyanların” ibaresi “elkoyma ikramiyesine hak kazananların” şeklinde dördüncü fıkrada yer alan “el
koyanlara” ibaresi “elkoyma ikramiyesine hak kazananlara” şeklinde altıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde
yer alan “yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine” ibareleri “elkoyma ikramiyesine
hak kazananlara” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar edenlere ve
elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.(2)
ç) Bu fıkraya göre yapılacak ikramiye ödemeleri ilgili kurumların bütçesinden karşılanır. Gerekli
ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.
d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas
alınacak tutarlar ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(7) (Ek: 17/4/2017-KHK-690/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/11 md.) 10/11/1988 tarihli
ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun uyarınca görev verilen Kara
Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri (desteğine/emrine verilen unsurlar dahil) personeli ile yardım talep
edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline de bu
maddede düzenlenen usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.
(8) (Ek:18/10/2018-7148/33 md.) Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan
uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında, kamu davası açılmasını müteakip ve kabul edilen
iddianame sayısı üzerinden, örgütlü suçlarda muhbir ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara, bireysel
suçlarda ise sadece elkoyma ikramiyesine hak kazananlara, Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit
rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer, tek seferde ikramiye olarak ödenir.
Bu durumda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ayrıca ikramiye ödemesi yapılmaz.
(9) (Ek:18/10/2018-7148/33 md.) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye ödemelerinde
muhbir ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı 3.000 gösterge rakamının
olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda
ikramiye talep dosyası hazırlanmaz.
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.

(1)
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.
(2) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle altıncı fıkranın (c) bendinde yer alan
“yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine” ibaresi “elkoyma ikramiyesine hak
kazananlara” şeklinde değiştirilmiştir.
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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. (1)
(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.(1)
(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.
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek: 13/2/2011-6111/188 md.)
(1) 31/3/2007 tarihinden önce, kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle elkonulan veya
alıkonulan taşıma araçları hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: 28/3/2013-6455/62 md.)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilen ve ambalajlarında kamu
kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler numune alınarak gümrük idaresince derhal imha edilir.
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilmemiş ve ambalajlarında
kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca derhal imha edilir.
(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kaçak akaryakıt ile birinci ve ikinci fıkralar kapsamı
dışındaki kaçak şüphesiyle el konulan eşya hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde
gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından
tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra
kapsamında tasfiye edilecek eşya tasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan eşyadan numune
alınır, numune alınması mümkün olmayan eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.
(1)
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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GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek: 28/3/2013-6455/63 md.)
(1) 16/A maddesinin altıncı fıkrası ile 23 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen
yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur.
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek: 28/3/2013-6455/64 md.)
(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununa muhalefet suçlarında, lehe hükümlerin uygulanması usulü 4/11/2004 tarihli
ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi
hükmüne göre yapılır.
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen bu Kanuna muhalefet kabahatlerinde, lehe
hükümlerin uygulanması usulü 5252 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 28/3/2013-6455/65 md.)
(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için
kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih
itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın bulunduğu yerdeki defterdarlığa devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek: 18/1/2017-6770/31 md.)
(1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik
ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan ve
müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;
a) Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,
b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine
başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden
tutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade
edilmesine karar verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu davalarında, eşyanın müsaderesi yerine eşyanın gümrüklenmiş
değerinin ödenmesine karar verilir.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Adalet Bakanlığı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5607 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
GÖSTERİR TABLO
Değiştiren Kanunun/KHK'nin
veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5607 sayılı Kanunun değişen veya
iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5622

Geçici Madde 3

17/4/2007

5911

3,8,12, Geçici Madde 3

7/10/2009

6111

Geçici Madde 5

25/2/2011

6455

2,3,4,5,6,7,8,11,14,15,16,
16/A,17,19,20,23,Geçici Madde 6,
Geçici Madde 7, Geçici Madde 8,
Geçici Madde9

11/4/2013

6545

3

28/6/2014

6770

Geçici Madde 10

27/1/2017

KHK/690

23

29/4/2017

7061

3

1/7/2018

7077

23

8/3/2018

KHK/700

23

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanınıın andiçerek göreve başladığı tarihte 9/7/2018

7148

23

26/10/2018
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11 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28674

TÜRK PETROL KANUNU
Kanun No. 649

Kabul Tarihi: 30/5/2013
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere
uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktır.
.
(2) Bu Kanun; Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,
teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Açık saha: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için başvuruya açık
bulundurulan sahayı,
b) Arama: Araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini,
c) Arama giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri hariç, arama
faaliyetleri için yapılan masrafları,
ç) Arama ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda arama faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini,
d) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla kuyu açılmasını,e) Araştırıcı: Araştırma izni sahibini,
f) Araştırma: Petrol aramak üzere arazinin, yerden veya havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve benzeri yöntemlerle veri toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç jeolojik bilgi edinmek
için sondajlar yapılması işlemlerini,
g) Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe verilen izni,
ğ) Arayıcı: Arama ruhsatı sahibini,
h) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
ı) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
i) Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerinden Devlete verilecek payı,
j) Doğal gaz: Yerden çıkan veya çıkarılabilen gaz hâlindeki doğal hidrokarbonları,
k) Geliştirme: Petrollü arazinin değerlendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açılmasını, yer üstü tesislerinin, taşıma hatlarının ve yer üstü depolarının kurulmasını,
l) Genel Müdür: Petrol İşleri Genel Müdürünü,
m) Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
n) Ham petrol: Yerden çıkan veya çıkarılabilen sıvı ve katı hâldeki doğal hidrokarbonları,
o) İşletmeci: İşletme ruhsatı sahibini,
ö) İşletme ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda üretim faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini,
p) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunmasını,
r) Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan
intifa ve irtifak haklarını,
s) Malzeme: Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere petrol, akaryakıt, ham, yarı mamul veya mamul
tüm eşya, donanım ve ekipman, makine, her türlü nakil vasıtaları ve diğer tüm vasıtalar ile bunlara ait yedek
parçaları,
ş) Müşterek temsilci: Petrol hakkının birden fazla hissedarı olması hâlinde, bu hak sahiplerinin birlikte
göstereceği temsilciyi,
t) Petrol: Ham petrol ve doğal gazı,
u) Petrol bulgusu: Sondajlı arama faaliyetleri sırasında petrol varlığının tespit edilmesini,
ü) Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158,984 litre (bir varil)
ham petrolü veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp doğal gazı,
v) Petrol hakkı: Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi
birini,
y) Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemlerden herhangi
biri için lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana iletim hattı veya yakınındaki
rafineriye veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina,
kamp ve diğer tüm tesislerle teçhizatın inşasını, kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere ilişkin mali,
ticari ve idari faaliyetleri,
z) Petrollü arazi: İşletmeye elverişli miktarda bir petrol varlığının belirlendiği arz parçasını,
aa) Sermaye mevcutları: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda değerleme ölçüleri gös338
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terilen ekonomik işletmelere dâhil kıymetler ile ilgili petrol hakkı sahibinin aynı Kanun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve yurt ekonomisi yönünden
verimi olmayan kuyuların açılma giderlerini,
bb) Sermaye mevcutları esası: Petrol hakkı sahibinin, Türkiye’deki petrol işlemi ile ilgili olarak kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 213 sayılı Kanuna göre hesaplanmış kıymetini,
cc) Sondaj ferî giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış
olan veya tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir yıl sonunda kullanılabilecek durumda
olan veya hurda hâlinde olan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu açma, temizleme,
derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için ve bunlara ilişkin olarak yapılan tüm işçilik, yakıt,
tamir, bakım, nakliye, ikmal, kira ve malzeme masraflarını,
çç) Tehlikeli fiil: Petrol işleminin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan
bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki varlıkların veya yerlerin
tahribine veya yok olmasına sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
dd) Tespit sondajı: Petrollü arazinin boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda kuyu açılmasını,
ee) Türkiye arazisi: Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların ötesinde sınırları uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge
alanlarını,
ff) Ülke ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri: Sondaj aletleri ve
benzeri teçhizat hariç olmak üzere sondaj ferî giderleri ile üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların
açılmasında kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi ekonomik değer için yapılan masrafları,
gg) Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha
dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer
vasıtalarla taşınmasını,
ğğ) Üretim artırma yöntemi: Üretim yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akışkanlığını artırmak
ve/veya azalmakta olan rezervuar enerjisinin artırılması amacıyla itim desteği sağlanarak ek üretim elde
etmek üzere kullanılan metotları,
hh) Üretim sahası: İşletme ruhsatı içindeki petrollü araziyi,
ıı) Üretim sondajı: Petrollü arazide üretim amacıyla kuyu açılmasını,
ifade eder.
Mülkiyet
MADDE 3 – (1) Türkiye’deki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bölgeler ve Açık Sahalar ile Araştırma İzni
Bölgeler ve açık sahalar
MADDE 4 – (1) Türkiye arazisi, bu Kanun bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye ayrılır.
Kara ve deniz bölgelerini ayıran sınır kıyı çizgisidir. Deniz bölgeleri karasuları içi ve karasuları dışı olmak
üzere ikiye ayrılır. Karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri
ve süre uzatımları 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddede belirlenmiş haklardan az olmamak üzere Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Bu alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen veya kısmen aramaya ve işletmeye
kapatılabilir, tadil edilebilir veya kapatılan bir alan tekrar açılabilir.
(2) Bu maddeye göre verilen kararlar müktesep hakları ihlal edemez.
(3) Askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak işlemlerle ilgili izin verilmeden önce
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınır.
Araştırma izni
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, araştırma izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu takdirde bu
izni altmış gün içinde verir. İzin talep edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme
ruhsatı verilmiş olması araştırma izni verilmesini engellemez. Ancak araştırıcı, işlem yapmakta olan diğer
bir petrol hakkı sahibinin rızası olmadan sürmekte olan sondaj ve benzeri saha etütlerinin yapıldığı yerlere
giremez. Araştırma izni sahibi, araştırma alanının hektarı başına bir defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönetmelikle düzenlenmek üzere elli kuruş ücret ödemekle yükümlüdür. Bu tutarlar her yıl bir önceki
yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle
yeniden tespit edilir. Araştırma sonucu elde edilen bilgiler Genel Müdürlüğe de verilir ve Genel Müdürlük
sekiz yıl süre ile bu bilgileri gizli tutar. Genel Müdürlük ve başvuru sahibi arasında bu Kanun hükümlerine
aykırı olmamak üzere mutabık kalınan diğer hususlar, araştırma izninin bir ekini teşkil eder. Bu konuyla
ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arama Ruhsatı, Başvuru ve Ruhsatlandırma
Usulü ile İşletme Ruhsatı

Arama ruhsatı
MADDE 6 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre arama ruhsatı; arama ruhsatı alanı içinde arama yapmak,
arama ruhsatı alanı çevresinde araştırmada bulunmak, bulunan petrollü alanları geliştirerek bu sahadan
petrol üretmek ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilir.
(2) Arama ruhsatı kara sınırları ve karasuları içi denizlerde 1/50.000 ölçekli pafta esasına göre yapılır.
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En büyük ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli bir tam paftadır. En küçük ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli aynı pafta
içerisinde kalmak kaydıyla 1/25.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli paftanın dışına
taşamaz ve 1/25.000 ölçekli paftalardan oluşur.
(3) Münhasır ekonomik bölge sınırları içinde ruhsatlandırma birer tam derecelik enlem ve boylam çizgileri arasında kalan bir derecelik alan esasına göre yapılır. En büyük ruhsat alanı bir derecelik alandır. En
küçük ruhsat alanı bir derecelik alan içerisinde kalmak kaydı ile 1/100.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat
alanı bir derecelik alanın dışına taşamaz ve 1/100.000 ölçekli paftalardan oluşur.
(4) Arama sahaları kara, karasuları, münhasır ekonomik bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında, kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde ve pafta kenarları ile doğru hatlarla çevrilir. Bu sahaların sınırlarının
belirlenmesi, diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(5) Arama ruhsatının süresi, karalarda beş, denizlerde sekiz yıldır.
(6) İş programını yerine getiren ruhsat sahibinin en az bir sondaj yapılmasını da içeren iş ve yatırım
programı ile buna karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi kaydıyla ruhsat süresi karalarda iki, denizlerde
üç yıla kadar uzatılabilir.
(7) Birinci uzatım süresi içinde sondaj programını yerine getirmiş bir petrol hakkı sahibinin arama
ruhsa tının süresi, yeni bir sondaj ve yatırım programı ile buna karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi
hâlinde karalarda iki, denizlerde üç yıla kadar uzatılabilir.
(8) Bu Kanun hükümlerine göre, arama ruhsatının süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren yapılan uzatmalar dâhil, karalarda dokuz, karasuları içi denizlerde on dört yıldan fazla olamaz. Ancak arama ruhsatının
süresi sonunda petrol keşfi yapılan alanlarda bu petrol keşfinin ticari değerlendirmelerinin yapılabilmesi
için iki yıla kadar ilave süre verilebilir.
(9) Arama sahasında açılmakta olan bir arama kuyusunun bitirilmesi veya varsa üretim testlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan operasyon süresi, arama ruhsatı süresini aşacak durumda ise petrol hakkı
sahibinin talebi üzerine altı aya kadar ek süre verilebilir.
(10) Arama ruhsatında yapılan bir keşiften sonra arayıcı, sahayı geliştirme ve üretime başlamakla yükümlüdür. Bu takdirde arayıcı, üretilen petrol bakımından, işletmecinin tüm hak ve yükümlülüğüne tabidir.
(11) Genel Müdürlükçe belirlenen ve aramaya açık olan alanlar 7 nci maddede yer alan ruhsatlandırma usulündeki başvurulara kapatılarak açık artırmaya çıkmak suretiyle arama ruhsatına konu yapılabilir.
Başvuruya kapatılan bu alanlar Genel Müdürlük tarafından tekrar açılmadan bu alanlara ruhsat başvurusu
yapılamaz. Açık artırmanın hangi usul ve şartlarda yapılacağı, alınacak yatırım teminatının oranı ile bu
teminatın iadesi, petrol işlemine ilişkin şartlar ve yaptırımlar açık artırma öncesinde şartnamede belirtilir.
Başvuru ve ruhsatlandırma usulü
MADDE 7 – (1) Petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun mevzuata uygunluğu, başvuranın mali yeterliliği ve taahhüt edilen iş ve yatırım programının bu
Kanunun amacını diğer başvurulara nazaran daha kısa sürede yerine getirme özelliği dikkate alınır. Mali
yeterlilik ile iş ve yatırım programının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(2) Arama ruhsatı alınması için, yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlüğe başvurulur.
Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatı başvurusunun kapsadığı alan ilan edilir. İlk ve
sonraki başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden doksan gün boyunca gizli tutulur. Bu süre içinde yapılan
ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan başvurular, birinci fıkra çerçevesinde birlikte değerlendirilir. Bu
süre içinde yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile doksan günden
sonra aynı alana yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Reddedilen arama ruhsatı başvuru sahasına
veya terk edilen veya iptal edilen arama sahasına, ret, terk veya iptal kararının kesinleşip Resmî Gazete’de
ilanını takiben yapılacak başvurular hakkında da bu hükümler uygulanır. Doksan gün sonunda Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınan başvurular en geç altmış gün içinde sonuca bağlanır.
(3) Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ve süre uzatım taleplerinde vermiş olduğu iş programı için
gerekli yatırım tutarının yüzde 2’si kadar teminat verir. Denizlerde bu oran yüzde 1 olarak uygulanır. Teminatın taahhüt edilen iş programının yıllık gerçekleşen miktarına karşılık gelen kısmı petrol hakkı sahibine
iade edilir. Bu teminata ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(4) Teminatlar, ruhsat verilişi veya süre uzatımı kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde Genel
Müdürlüğe verilir. Aksi hâlde ruhsat iptal edilir.
(5) Petrol bulgusu tespit edilememiş veya geleneksel olmayan yöntemlerin uygulanacağı alanlarda
teminat alınıp alınmamasına, alınacak ise üçüncü fıkradaki oranları geçmemek üzere teminatın oranını
belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
İşletme ruhsatı
MADDE 8 – (1) Arama faaliyeti kapsamında keşif yapılması hâlinde, ruhsat süresince arama ve üretim yapılması ile üretilen petrolün satılması için işletme ruhsatı düzenlenir. İşletme ruhsatı arama ruhsatının
verildiği tarihte geçerli olan şartları ihtiva eder.
(2) İşletme ruhsatı alınması için yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlüğe başvurulur.
İşletme ruhsatından arta kalan alana ait arama ruhsatı, süresinin sonuna kadar devam eder.
(3) İşletme ruhsatı, yönetmeliğe göre alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate alınarak yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren başvuru sahibinin talebine göre yirmi yıl için verilir. Mücbir sebepler dışında programa uygun olarak üretime başlanması ve faaliyette bulunulması esastır. Aksi takdirde 24 üncü maddede
öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. İşletme ruhsatı süresi, uzatım talebine ekli olarak verilen üretim
programının uygun görülmesi hâlinde, onar yılı geçmemek üzere iki defa uzatılabilir.
(4) İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere, Bakan onayıyla müzayedeye çıkarılabilir. Ancak müzayedeye çıkılmadan önce Bakanlık bu sahayı işletme ruhsatı konusu olarak
340
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isteyip istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı bir yazı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından
sorar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının talebi hâlinde saha müzayedeye çıkarılmaz. İşletme ruhsatı
evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan bir işletme sahasının tamamı veya bir kısmı yine Bakan onayıyla
müzayededen kaldırılabilir. İdari yaptırım sonucu iptal edilen işletme ruhsatının sahibi olan petrol hakkı
sahibi veya sahipleri aynı işletme ruhsatında tekrar hak sahibi olamazlar.
(5) Müzayede kararı kaldırılmadıkça, müzayedeye çıkarılan bir saha için arama ve işletme ruhsatı
verilmez. Bir sahanın müzayedeye çıkarılması, en fazla teklifte bulunana verilmesini veya herhangi bir
teklifin kabul edilmesini gerektirmez. Müzayedenin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(6) İşletme ruhsatı sahibine talebi hâlinde, ürettiği petrolü nakletmek üzere boru hattı inşa izni verilebilir.
(7) Üretim sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü arazi içinde bulunan işletmeciler petrol işlemlerini birleştirebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Hissesi ile Yüzey ve Su Hakları
Devlet hissesi
MADDE 9 – (1) Bir arayıcı veya işletmeci ürettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle yükümlüdür.
(2) Arama veya işletme ruhsatları ile ilgili olarak yapılan petrol işlemlerinde kullanılan petrolden
Devlet hissesi alınmaz.
(3) Petrol sahalarında üretilen karbondioksit gazı, üretim artırma yönteminde kullanılabilir.
(4) Yer altı deposu olarak kullanılacak petrol rezervuarları, fiilen veya hesaben boşaltılmadan ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan yer altı deposu olarak kullanılamaz. Yer altı depolaması için uygun görülen saha bir işletmecinin uhdesinde ise o işletmeciye öncelik tanınır. Depolama için gerekli olduğu
belirlenen sahada üretilmeyecek petrolden Devlet hissesi alınmaz. Bu petrol ancak Genel Müdürlüğün izni
alınarak ve Devlet hissesi ödenerek üretilebilir.
(5) Depolama ve diğer enerji faaliyetleri ile petrol üretim faaliyetlerinin teknik olarak bir arada yapılmasının mümkün olduğu sahalar hem petrol üretim faaliyetine hem de depolama ve diğer enerji faaliyetlerine konu olabilir. Faaliyetlerin bir arada yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda varsa kazanılmış
haklar dikkate alınarak öncelik Bakanlık tarafından belirlenir.
(6) Petrol üreticisinin ödeyeceği Devlet hissesi, bir petrol birimi üzerinden üretilen ham petrolde varil
başına 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenen yerli
ham petrolün piyasa fiyatı, doğal gazda ise dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yapılan satış fiyatı
üzerinden hesaplanır.
(7) Devlet hissesi, üretimin yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Genel Müdürlüğe beyan edilerek tahakkuk ettirilir ve ayın sonuna kadar ilgilinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Devlet hissesinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hâlinde,
maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit olunan farklar üzerinden Devlet hissesi tarh edilir.
Tarh edilen Devlet hissesi yüzde 100 fazlasıyla alınır. Ancak, ilgili tarafından eksik beyan edilen Devlet
hissesinin beyan edilmesi gereken tarihi takip eden iki ay içinde kendiliğinden beyan edilmesi durumunda
Devlet hissesi yüzde 50 fazlasıyla tarh edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ve Genel
Müdürlüğün tespiti ya da ilgilinin kendiliğinden beyanı üzerine artırılarak tarh edilen Devlet hissesi ilgilisine tebliğ edilir ve tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde beyan edilmeyen Devlet
hissesine beyan edilmesi gereken son günden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen Devlet hissesi Genel Müdürlüğün
bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Devlet
hissesine ilişkin beyan, tarh, tahakkuk, ödeme ile tarhiyata dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(8) 8 inci maddenin yedinci fıkrasına göre petrol işlemini birleştiren işletmeciler, tek bir Devlet hissesi
ödeyebilirler.
(9) Devlet hissesi, Bakanlığın talebi üzerine ayni olarak da ödenebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.
Yüzey ve su hakları
MADDE 10 – (1) Petrol hakkı sahibi; arama veya işletme ruhsatında veya civarında petrol işlemi için
gerekli arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma, anlaşmazlık durumunda kamulaştırma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye Bakanlığından
bedeli karşılığında kiralamak, irtifak hakkı tesis etmek veya kullanma izni almak ve ruhsatına kaydedilmek
suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet
konusu arazinin kamulaştırılması, arazi sahibi veya petrol hakkı sahibi tarafından istenebilir.
(2) Kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma kararı, talep üzerine Bakanlıkça verilir. İşlemler 4/11/1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı Kanunun 27 nci maddesi
hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Kamulaştırılan arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma
hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. Bu durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol hakkı sahibi lehine bedelsiz olarak ve ruhsat süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde
hükümleri çerçevesinde elde edilen kullanma hakları, arama ve işletme ruhsatının parçası olarak ruhsat
süresince devam eder. Arama ve işletme ruhsatı iptal edilirse kamulaştırma bedeli iade edilmez.
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(3) Arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme ruhsatı içindeki ve civarındaki arazide, üzerindeki
kullanma hakkını almak ve diğer kanunların hükümlerine uyma şartları ile sondaj dâhil çeşitli yöntemlerle
su aramak ve bulunan suları kullanmak, mevcut suların kendi işlemleri için gerekli miktarını, başkalarının
bu su üzerindeki haklarına tecavüz etmeden, kullanmak hakkına sahiptir.
(4) Faaliyet sahibi petrol arama ve çıkarma faaliyetleri sırasında yüzey, yer altı, kıyı ve deniz sularının miktar ve kalite olarak korunması için her türlü etüt, inceleme, araştırma projesini yapmak, gerekli
tedbirleri almak ve uygulamakla mükelleftir.
(5) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerdeki ruhsat ve izin
alanlarında, ilgili mevzuata göre izin almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılabilir.
(6) Arayıcı veya işletmecinin petrol hakkı sahibi olduğu arama veya işletme ruhsatının bir başka arama veya işletme ruhsatı ile komşu olduğu durumlarda, kendi ruhsatı ile komşu ruhsat arasındaki sınır çizgisine hangi mesafeden itibaren petrol işlemi yapabileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Terk, Sahaya İlave, Tesislerin Kaldırılması ve Devredilmesi
Terk, sahaya ilave, tesislerin kaldırılması ve devredilmesi
MADDE 11 – (1) Petrol hakkı sahibi, araştırma izni ve arama ruhsatını en az bir ay önceden, işletme
ruhsatını ise en az üç ay önceden Genel Müdürlüğe başvurarak ve varsa saha ile ilgili kamu kurum veya
kuruluşunu haberdar ederek kısmen veya tamamen terk edebilir. Arama veya işletme ruhsatından doğan
haklar, terk edilen kısım için başvuru tarihinde sona erer. Ancak ruhsatın tamamı için taahhüt ettiği iş ve
mali yatırım programı terk edilmeyen kısımda aynen uygulanır. Petrol hakkı sahibinin, bu tarihe kadar olan
yükümlülükleri yerine getirilmişse, sorumlulukları sona erer.
(2) Genel Müdürlük, başvuru hâlinde bu Kanun çerçevesinde arama ve işletme ruhsatlarına ilaveler
yapabilir. Bu durumda, mevcut programa ilave olarak yeni bir iş programı istenir.
(3) Arama ruhsatlarının ve ekonomik olarak üretimi sona eren işletme ruhsatlarının kullanma hakkının sona ermesinden itibaren altı ay içinde petrol hakkı sahibi tarafından araziden kaldırılmayan herhangi
bir taşınır veya taşınmazın mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. Arazi sahibinin arazi üzerindeki herhangi
bir malın devrini kabul etmemesi hâlinde 22 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler
uygulanır.
(4) Üretimi devam eden ancak kullanma hakkı sona eren işletme ruhsatının yeni işletmeciye devri
hâlinde, arazide bulunan yüzey tesislerinin devri hususu, kullanma hakkının sona ermesinden üç ay önce
devreden ve devralan arasında yapılan anlaşmayla belirlenir. Anlaşma sağlanamaması durumunda ruhsatta
bulunan kullanılabilir tüm yer altı ve yer üstü tesisleri, ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren hiçbir yükümlülük getirmemek kaydıyla Bakanlığa bedelsiz olarak devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Vergilendirme, İthalat ve İhracat ile Transferler
Vergilendirme
MADDE 12 – (1) Petrol hakkı sahiplerinin, safi kazançları üzerinden ödemekle yükümlü bulundukları
vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı yüzde 55 oranını geçemez.
(2) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumlara, bu Kanun hükümleri uyarınca petrol arama
faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemelerinden 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yüzde 5’i oranında tevkifat
yapılır.
(3) Bu Kanunda yazılı petrol işlemleri ile birlikte genel hükümlere bağlı diğer faaliyetlerde bulunan
petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerine ait faaliyetleri, diğer faaliyetlerinden ayrı olarak muhasebe kayıtlarında izlenir ve vergilendirilir. Esas faaliyetleri bu Kanuna göre petrol işlemi olan iki veya daha fazla
petrol hakkı sahibi, aralarında bir ortaklık oluşturmuş olsa bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.
(4) 5520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan parantez içi hüküm, petrol işleminden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmaz.
(5) Devlet hissesi hariç olmak üzere, petrol hakkı sahibinin petrol işlemi için yapmış olduğu yatırımlara tekabül eden sermayesi karşılığında üretimden elde edeceği gelirler, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı kurumlar için sermayenin cari kur üzerinden geri alınmasına kadar, tam mükellefiyet
esasında vergilendirilen yerli kurumlar için ise yapılan yatırım maliyeti itfa yoluyla gidere dönüştürülene
kadar 213 sayılı Kanun hükümlerine göre itfa payı olarak addolunurlar. Petrol hakkı sahiplerinin bu Kanunla mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa göre geçmiş yıllarda yabancı para cinsinden
ithal etmiş olduğu fakat halen transferi gerçekleşmemiş sermayesinden arta kalan miktarlar için de bu kural
uygulanır.
(6) Bakanlıkça onaylanan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve ülke ekonomisi yönünden verimli
olmayan kuyuların açılma ve terk giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Bu kapsamda petrol hakkı sahibi
tarafından yapılan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve
üzerindeki tesisatın kurulmasına ait masraflar petrol hakkı sahibinin tercihi doğrultusunda gider yazılarak
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veya aktifleştirilerek amortisman yolu ile itfa olunur. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilen bu giderler
için uygulanacak amortisman oranları 213 sayılı Kanunun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her petrollü
arazi için ayrı ayrı olmak üzere, rezerv durumu da dikkate alınarak Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. Ancak, petrollü arazinin, petrol üretiminden başka bir amaca tahsis edilmiş bulunan
kısmının maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona erdiği tarihte bu petrollü arazinin petrol hakkı sahibi
bakımından haiz olduğu bakiye değer amortisman oranından indirilir.
İthalat ve ihracat
MADDE 13 – (1) Petrol hakkı sahibinin bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul
edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına, Türkiye’deki petrol işlemi için idari faaliyetleri ile bina
tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletmesine ait malzemeler hariç, petrol işlemlerinde
kullanılacak ve Genel Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, ekipmanı, akaryakıtı, kara, deniz ve hava nakil
vasıtalarını ithal etmesi ya da yurt içinden teslim alması gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan,
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, ithal edilen malzemelerle
kıyası kabil nitelikte ve miktarda Türkiye’de üretimi bulunan maddelerin isimlerini içeren bir liste oluşturarak, bu listede gümrük vergisinden istisna tutularak ithal edilmekte olan maddelerden hangilerinin gümrük
vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Listeler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe
verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal
edildikleri takdirde, istisnadan faydalanırlar. Bu kapsamda edinilen sondaj kuleleri ve ekipmanları, petrol
hakkı sahibinin müracaatı ve Bakanlığın izni ile bu Kanun kapsamı dışında kalan jeotermal faaliyetlerinde
kullanılabilir.
(2) Petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerinde kullanmak üzere Genel Müdürlükçe ithalatı uygun
bulunan malzemeleri ile ilgili olarak Türk Standardları Enstitüsünün uygunluk değerlendirmesi aranmaz.
(3) Yukarıdaki istisnalara konu malzemenin petrol hakkı sahibinden petrol işleminde kullanılmak
üzere başka bir petrol hakkı sahibine Genel Müdürlüğün izni ile devri hâlinde istisna devam eder. Söz konusu malzemeler petrol işlemi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak veya satılmak
üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde yürürlükte bulunan ithalde ve dâhilde alınan vergi, resim ve
harçların tümüne tabi tutulur. Ekonomik ömrü bir yıldan az olan sarf malzemeleri hariç olmak üzere, diğer
malzemelerin devri, devir ve ihraç sırasındaki kıymet tespit kararındaki kıymeti üzerinden yapılır.
(4) Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden istisna olarak ithal edilmiş olan malzeme, Türkiye’ye
giriş tarihinden itibaren on yılını doldurduğunda, ithal eden veya devralan petrol hakkı sahibi söz konusu
malzeme üzerinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden istisna olarak her türlü tasarruf hakkına
sahiptir.
(5) Petrol işlemi için ithal edilen malzeme Genel Müdürlüğün izni ile ihraç edilebilir.
Transferler
MADDE 14 – (1) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal edilmiş malzeme, nakdî fonlar ve diğer
ekonomik kıymetlerin tescil işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır. Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğe başvurarak, ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, harç ve Devlet hissesinin
ödenmesi için gereken tutarı hariç, nakdî fonlarla buna ilişkin haklarını ve sermaye mevcutları esasına dâhil
diğer iktisadi kıymetleri nakden veya aynen, vergiden muaf olarak harice transfer edebilir.
(2) Petrol hakkı sahibi; sermayesine mahsuben her zaman transfer talebinde bulunabilir; sermayesinin transferi tamamlandıktan sonra, transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari yıl içinde üçer aylık
dönemler sonunda transfer edebilir; mahsup işlemleri için kurumlar vergisi beyannamesinin verilişini
takiben transfer beyannamesini verir.
(3) Petrol hakkı sahibi, ihraç ettiği petrolden sağladığı dövizi yurt dışında muhafaza edebilir. Bu döviz
tutarı, Türkiye’ye ithal edilmiş sermaye ile bunu aşan net kıymetlerin transferinden mahsup edilir.
(4) Petrol hakkı sahibinin petrol işlemi haricinde elde ettiği gelirlerin sermayesine dâhil edilmesi,
transfer talebi ve bu kapsamda yurt dışına çıkaracağı dövizin tahsisine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yabancı Personel Çalıştırılması, Mücbir Sebepler ve Diğer Kurumlardan
Alınacak İzinler
Yabancı personel çalıştırılması
MADDE 15 – (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, Bakanlığın uygun
görüşüne istinaden İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile özel kanunlarda
belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
hükümlerine bağlı olmaksızın en fazla altı ay süre ile çalıştırabilir. Çalışma süresinin altı aydan fazla olması
hâlinde 4817 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınır.
Mücbir sebepler
MADDE 16 – (1) Doğal afetler veya savaş hâli, petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin
hak ve sorumluluklarını eşit sürede erteler.
Diğer kurumlardan alınacak izinler
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan bir başvuru, diğer bir kamu kurum ve kuruluşunun
yetki alanına giren bir hususu içeriyor ise başvuru hakkında karar alınmadan önce ilgili kamu kurum ve
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kuruluşunun izni alınır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, bu talepleri öncelikle ve ivedilikle inceleyerek
otuz gün içinde sonuçlandırır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tebligat, Kayıtlar, Raporlar, Bildirimler, İzleme ve
Denetim, İtiraz ve Dava Açma
Tebligat
MADDE 18 – (1) Bu Kanuna göre hak talep eden kişiler, Türkiye’de adres göstermeye mecburdur.
Adres göstermeyenlere araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı verilmez.
(2) Araştırıcı, arayıcı, işletmeci; araştırma izni, arama ve işletme ruhsatını elde ettiği tarihten itibaren
otuz gün içinde Türkiye’de yerleşik bir temsilci veya müşterek temsilciyi ve bunların yerleşim yerlerini,
temsilci ve yerleşim yeri değişikliklerini otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmeye mecburdur. Bu hususlar petrol siciline kaydedilerek tescil edilir. Petrol siciline tescil edilmiş adreste yerleşik temsilciye ve/
veya müşterek temsilciye yapılan tebligat petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır. Tebligatlar, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.
Kayıtlar, raporlar, bildirimler, izleme ve denetim
MADDE 19 – (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi ile ilgili her türlü kayıt, hesap, bilgi, belge ve
numuneleri yönetmelikle belirlenen süre, şekil ve nitelikte Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür.
(2) Bakanlık, petrol işlemini kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli eliyle denetime tabi tutar. Petrol hakkı sahibi, bu fıkra gereğince yetkilerini kullandıkları
sırada görevlilere yardım etmekle yükümlüdür. Bu konu ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(3) Arayıcı, tespit ettiği bir petrol bulgusundan ve keşiften Genel Müdürlüğü haberdar etmeye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli yönetmelikle düzenlenir.
(4) Arama ruhsatı sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ile jeofizik, detay jeolojik
ve laboratuvar bilgi ve verileri ruhsat süresinin sonunda, işletme ruhsatı sahasında açılan sondaj kuyularına
ilişkin bilgi ve veriler ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren beşinci yılın sonunda, araştırma izni kapsamında
elde edilen bilgiler ise sekizinci yılın sonunda açık hale gelir. 213 sayılı Kanundaki özel hükümler saklıdır.
Genel mahiyetteki teknik, mali ve jeolojik bilgiler, kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve genel üretim ve satış rakamları sır sayılmaz.
(5) Dördüncü fıkraya göre açık hâle gelen petrol işlemlerine ilişkin bilgi ve verilerin yurt içi ve yurt
dışında pazarlanması ve satışı işlemi Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(6) Genel Müdürlük, petrol işleminden elde edilen verilerin muhafaza edilmesine, ilgililere sunulmasına, tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin konularda ihtiyaç duyduğu hizmet alımını yapar. Bu amaçla petrol
verilerinin pazarlanmasından elde edilecek gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.
İtiraz ve dava açma
MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınmış veya alınacak olan tüm haklarda başvuru veya
hak sahipleri arasında çıkacak ihtilaflara ilişkin itirazlar Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.
(2) Bakanlık tarafından alınan başvuru, araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatından doğan
haklara tesir eden kararlara karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Tescil ve İlan
Tescil ve ilan
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük petrol sicili tutar. Petrol siciline yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar kaydedilir:
a) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı almak için bu Kanuna uygun olarak yapılan tüm
başvurular
b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilişi ve bunlardaki değişiklikler, bunların ve
araştırma izinlerinin her ne şekilde olursa olsun sona erişleri
c) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol hakları üzerinde tesis edilecek haklar ve
arama ruhsatı veya işletme ruhsatında müştereken petrol hakkı sahibi olan şirketlerin aralarında yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaşmaya göre tayin edilen operatör
ç) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol haklarının veya bunlar üzerindeki hakların
devri ve bütün bunlar üzerine konulacak şartlar ve kısıtlar
d) Yönetmelikle petrol siciline kaydedileceği gösterilen diğer hususlar
(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki hususların kabul ve tescil talepleri, Genel Müdürlük tarafından öncelikle değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde karara bağlanır. Petrol siciline
kaydedilmesi gereken hususlar hakkında diğer kanunların sicile ve tescile ait hükümleri uygulanmaz. Petrol
hakkı sahibi olmak için yapılacak başvuruların usulü, başvuruya eklenecek belgelerin nitelik ve kapsamı,
petrol sicilinin ne şekilde tutulacağı, tadil ve terkin edileceği gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yönetmeliğe uygun olmayan başvuru, rapor ve belgeler sahibine herhangi bir hak sağlamaz.
(3) Bölgelerin tayin ve tadilleri, açık sahaların tespit, tadil ve kapanmaları, araştırma izni kararları
hariç başvurular hakkında verilen kararlar, bir arama veya işletme ruhsatının verildiği, tadil veya devri,
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sona erdiği, arama ve işletme ruhsatları üzerinde tesis olunan diğer haklar ve kısıtlar ile mevzuata göre
ilanı gereken diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir. Resmî Gazete’de ilan
tebligat mahiyetindedir; ancak bu Kanunun veya yönetmeliğin özel tebligatı gerektiren hükümleri saklıdır.
Petrol hakkı ile ilgili kesinleşen kararların on beş gün içinde Resmî Gazete’de ilan edilmesi zorunludur.
(4) Resmî Gazete’de ilan edilen herhangi bir hususun yayım tarihi, bu ilanda aksine hüküm bulunmadıkça, yürürlük tarihi olarak kabul edilir. Kendilerine özel tebligat yapılmamış kişiler için arama veya
işletme ruhsatlarının başlangıç, uzatma, tadil, devir ve sona erme tarihleri de bu husustaki kararların yayım
tarihleridir.
(5) Arama ve işletme ruhsatları ve bunlardan doğan petrol hakları ve bu petrol haklarının arama veya
işletme ruhsatının herhangi bir parçasına karşılık gelenleri, petrol siciline kaydedilmekle birlikte, taşınmazlar üzerinde yapılabilecek satış, rehin ve benzeri sözleşmelere, bu Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde
konu olabilir.
(6) Petrol hakkının kullanılmasını gerektiren ve bu Kanun çerçevesinde tescil edilmiş bulunan bir hakkın sahibi, kendi hakkı oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleriyle sorumlu olur. Arama veya
işletme ruhsatı veya bunlardan doğan petrol haklarından herhangi birinin hissedarları, hisseleri oranında bu
Kanunun verdiği hak ve yükümlülüklere sahip olur.
(7) Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak üzere birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki haklar ve şartlar, Genel Müdürlükçe kabul edilip petrol siciline kaydedilmedikçe Genel Müdürlüğe ve üçüncü kişilere
karşı hüküm ifade etmez.
(8) Beşinci ve altıncı fıkralardaki hükümlerin uygulanacağı petrol hakları ve altıncı fıkrada belirtilen
hak sahiplerinin, hissedarları veya temsilcilerinden birinin sorumluluklarını yerine getirmemesinin diğer
hak sahipleri ve hissedarlar hakkında oluşturacağı sonuçlara ait hükümler yönetmelikle düzenlenir.
(9) Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bir petrol hakkı sahibinin sermayesinde kontrolün değişimine yol
açabilecek her türlü hisse devir işlemleri Bakanlığın ön iznine tabidir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Yasaklar, Özel Hükümler, İdari Para Cezaları ve İdari Tedbirler
Yasaklar ve özel hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Kanuna göre araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı alınmadan hiçbir
petrol işlemi yapılamaz.
(2) Başka bir kanuna göre alınmış herhangi bir hak, bu hakkın sahibine bir petrol işlemi yapma hakkını vermez.
(3) Petrol işlemi sona ermiş bulunan petrol hakkı sahibi, araziyi eski hâline getirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(4) Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan kişiye, araziye, o
yerdeki tesislere verdiği zararı ve bu kişinin mahrum kaldığı ürün bedelini veya işletme kazancını ödemekle
mükelleftir.
(5) Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araştırma izni, arama ruhsatı ve
işletme ruhsatı verilir.
(6) Bu Kanuna göre verilmiş bir hak, başka bir kanuna göre girilmesi veya bulunulması yasak olan bir
yere girme veya o yerde bulunma hakkını vermez.
(7) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi esnasında doğrudan veya dolaylı olarak tehlikeli fiil oluşturamaz,
oluşmasına izin veremez. Petrol hakkı sahibi ruhsatı dâhilinde yöre halkının yaşamını zora sokmayacak,
doğaya ve çevreye zarar vermeyecek ve bunları tehlikeye atmayacak şekilde petrol işlemi için gerekli tesis
ve ekipmanı kurar.
(8) Petrol hakkı alınmasından önce, petrol işlemleri esnasında doğabilecek zarar ve ziyanı karşılamak
üzere teminat verilmesi zorunludur. Teminat miktarları hektar başına; araştırma izinleri için araştırma izin
harcının on binde 5’i, arama ruhsatları için arama ruhsat harcının binde 1’i, işletme ruhsatları için işletme
ruhsat harcının binde 5’idir. Bu oranı yüzde 50 oranında artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Petrol hakkı sahibi teminatını, yeni belirlenen tutarlara iki ay içinde tamamlar.
(9) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğü ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar eder ve tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere
alınmakta olan tedbirleri bildirir. Genel Müdürlük, alınmış ve alınacak olan tedbirleri yetersiz gördüğü
takdirde, petrol hakkı sahibinden ilave tedbirler almasını isteyebilir.
(10) Petrol hakkı sahibi olacak özel hukuk tüzel kişileri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine tabidir. Türkiye’de petrol hakkı sahibi olacak 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.
(11) Hudutlarda, askeri yasak bölgelerde, tarihi yerlerde ve yerleşim yerlerine hangi mesafede petrol
işlemi yapılabileceği hususu yönetmelikle belirlenir.
(12) Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında ürettikleri ham
petrol ve doğal gazın tamamı üzerinden, kara sahalarında yüzde 35’ini ve deniz sahalarında yüzde 45’ini
ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler; geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce
bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve doğal gazın tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri
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memleket ihtiyacına ayrılır. Bu oranları yeniden belirlemeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İdari para cezaları
MADDE 23 – (1) Bu Kanuna göre yasaklanan fiiller, daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,
bu madde hükümlerine göre idari para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya
idari yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu
Kanuna göre verilen ceza ve alınacak tedbirler, diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.
(2) Bu Kanuna göre;
a) Tehlikeli fiil nedeniyle önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar verenler beş yüz
bin Türk Lirası,
b) Petrol işlemi esnasında tehlikeli fiil yapanlar üç yüz elli bin Türk Lirası, verilen süre içinde önlem
almayanlar geçen her bir gün için elli bin Türk Lirası,
c) Arama ruhsatı veya işletme ruhsatı almaksızın petrol işlemi yapanlar iki yüz elli bin Türk Lirası,
ç) Araştırma izni ve arama ruhsatı almadan araştırma yapanlar yüz bin Türk Lirası,
d) Verilen bir hakkın kullanılmasını veya kanunu uygulamakla görevli olanların görevlerini yapmasını engelleyenler elli bin Türk Lirası,
e) Yapılan başvurularda gerçek dışı beyanda bulunanlar elli bin Türk Lirası,
f) Verilmesi gereken bilgi ve belgeleri bir takvim yılı içinde iki defa zamanında göndermeyenler veya
eksik gönderenler on bin Türk Lirası, bu durumun bir takvim yılı içinde ikiden fazla tekrarı hâlinde ise her
tekrar için on bin Türk Lirası,
idari para cezası ile cezalandırılırlar.
(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(4) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilir.
İdari tedbirler
MADDE 24 – (1) Arama ve işletme ruhsatı almadan petrol işlemi yapılması sonucunda elde edilen
gelire ve petrole el konularak mülkiyeti 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5015 sayılı
Kanun hükümlerine göre kamuya geçirilir.
(2) Genel Müdürlük, petrol işleminde veya bu işlem ile ilgili olarak tehlikeli fiil yapıldığını belirler
ise petrolün satışı ve tehlikeli fiilin önlenmesi için yapılacak çalışmalar hariç, petrol işlemi durdurulur.
Tehlikeli fiilin önlenmesi için Genel Müdürlüğün vereceği süre içinde, tehlikeli fiil önlenmez ise Genel
Müdürlük masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, tehlikeli fiili önleyici tedbirleri alır, hasarı tamir
ve tazmin ettirir. Bu amaçla öncelikle 22 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan teminat kullanılır.
Teminatın kullanılan kısmı iki ay içinde petrol hakkı sahibine tamamlattırılır. Teminat miktarı iki ay içinde
tamamlanmadığı takdirde, her geçen ay için eksik bedel üzerinden yüzde 10 oranında artırım yapılarak
tamamlattırılır. Bir yılın sonunda teminatın tamamlanmaması hâlinde petrol hakkı sahibinin araştırma izni,
arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal edilir.
(3) Petrol hakkı sahibi bu Kanuna, yönetmeliklere, araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatında yazılı şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde kendisine şartlara uyması ihtar edilir. İhtara
uymaması durumunda doksan gün sonunda petrol hakkının iptal edileceği bildirilir. Doksan günlük sürenin
bitiminde petrol hakkı sahibinin şartlara uyabilmesi için ek süreye ihtiyaç olduğu Genel Müdürlükçe tespit
edilir ise altmış günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda şartlara uymazsa sahip olduğu izin
veya ruhsatı iptal edilir.
(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Devlet hissesinin bir yıl içinde üst üste iki, toplamda
üç defa ilgili vergi dairesine ödenmediğinin tespiti hâlinde arama veya işletme ruhsatı iptal edilir.
(5) Aşağıda belirtilen durumlarda;
a) Arama veya işletme ruhsatı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan
şahsa, araziye verdiği zararı ve bu şahsın yoksun kaldığı ürün bedelini veya işletme kazancını ödemezse,
b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı sahibi, bu Kanuna veya başka bir kanuna göre
girilmesi veya bulunulması yasak bir yere girerse,
c) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğü ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar etmez ve tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere
alınmakta olan tedbirleri bildirmezse,
fiilin niteliğine göre; doksan gün süre verilerek petrol işlemlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan izin ve ruhsatının iptal edileceği petrol hakkı sahibine bildirilir. Bu ihbara rağmen
doksan günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibi gereğini yapmazsa, Genel Müdürlük petrol işlemini
doksan günden az yüz seksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurabileceği gibi petrol hakkını
doğrudan doğruya iptal edebilir.
(6) Bu Kanunda belirtilen mücbir sebepler dışında, 7 nci maddenin dördüncü fıkrası gereğince verilen
teminattan, taahhüt edilen iş programının yıllık gerçekleştirilmeyen miktarına karşılık gelen yatırım tutarının toplam yatırım tutarı oranındaki kısmı irat kaydedilir. Taahhüt edilen iş programının iki yıl üst üste hiç
gerçekleştirilmemesi durumunda verilen teminat irat kaydedilir ve ruhsat iptal edilir.
(7) Mücbir sebepler dışında, bir işletme ruhsatında bir yıl içinde hiç üretime başlanılmaması veya başlamış bir üretimin durması hâlinde Genel Müdürlükçe yüz seksen gün içinde programına uygun olarak üretime başlanması istenir. Bu süre sonunda Genel Müdürlükçe kabul edilebilecek bir gerekçe sunulamaması
hâlinde işletmeciye yüz seksen gün süre verilir. Bu süre sonunda üretime başlanmazsa ruhsat iptal edilir.
(8) Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal kararları, Bakan tarafından verilir. İptal
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tarihinde petrol hakkı sahibinin iptale konu olan izin veya ruhsattaki hakları sona erer.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelik
MADDE 25 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmeliklerle düzenlenir.
Teşvikler
MADDE 26 – (1) Petrol hakkı sahipleri tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara verilecek teşvikler
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 27 – (1) 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj)
ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, petrol hakkı sahibi yabancılar da Türk kara suları dâhilinde petrol arama ve üretim faaliyetlerini
icra edebilirler.”
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ecnebi tahlisiye gemilerinin” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının” ibaresi eklenmiştir.
(2) 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta 6326
sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
(3) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve
medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“42. Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler.”
(4) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (b) bendinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Doğal gaz üretimi yapan petrol hakkı sahibi yerli ve yabancı şirketler ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine, ürettikleri doğal gazı; toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya
serbest tüketicilere pazarlamak ve ihraç etmek üzere, depolama koşulu aranmaksızın, toptan satış lisansı
verilir.”
(5) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“c) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların,
münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,”
ON İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme
ruhsatlarına ilişkin hak ve yükümlülükler ruhsat süresi sonuna kadar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahip olduğu mevcut işletme ruhsatlarındaki hak ve yükümlülükler ise üretim sonuna kadar devam
eder.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulması hâlinde, mevcut
arama ruhsatlarının sınırlarının intibakı bu Kanun hükümlerine tabi olarak yapılır ve hak sahibine yeni bir
arama ruhsatı verilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
3) Petrol hakkı sahiplerinin kendi petrolünü taşımak üzere bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun
kapsamında almış olduğu boru hattı belgeleri işletme ruhsatlarının eki hâline getirilir.
(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile arama ruhsatı başvurusu alınmaz.
Sonuçlandırılamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan ve bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun kapsamında alınan bir belge ile ilgili olarak başlatılmış veya yapımı devam
eden projeler tamamlanıncaya kadar ithalat, ihracat ve kamulaştırma haklarının yürürlüğü devam eder.
Düzenleyici işlemler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yönetmelikler altı ay içinde
yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Eğitim mükellefiyeti
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe tespit
edilmiş eğitim mükellefiyetleri, işletmeciler tarafından bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre beş yıl içinde yerine getirilir. Bu süreyi uzatmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10/6/2013
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26 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî GazeteSayı : 28953
Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE
ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ
VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi
ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607
sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz
gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt
yerine kullanılan diğer ürünleri,
b) Alıkoyma: 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın alıkonulmasını,
c) Depolama yeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerleri,
ç) Elkoyma: 5607 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan akaryakıta elkonulmasını,
d) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idareyi/birimi,
e) Gümrük idaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği
merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,
f) Gümrük mevzuatı: Gümrük idarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,
g) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
ğ) Kaçak akaryakıtın değeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan akaryakıtın ihraç eşyası olması
halinde FOB kıymetini, ithal eşyası olması halinde CIF kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş
değerini,
h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini,
i) 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,
j) Ulusal marker: Kurumca belirlenmiş Akaryakıt türlerine; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden
önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Elkonulan Akaryakıtın Tespiti, Numune Alınması ve
Muhafazasına İlişkin İşlemler
Numune alınması ve analizi
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından yapılan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler
için Ek-1’deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.
(2) Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmaz. Ancak niteliğinden
şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilir.
(3) Numuneler gümrük idaresince saklanır. Saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevki
veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar
istenir.
Akaryakıtın teslimi ve muhafazası
MADDE 5 – (1) Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Ek-2’deki Kaçak Akarya348
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kıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin
bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilir. İl özel idaresi bulunmayan yerlerde
defterdarlıklar teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler.
(2) İl özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar, teslim edilen ürünleri analiz
sonuçları gelinceye kadar nev’i 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) Elkonulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde,
akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadır. Bunlar dışındaki
kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi,
bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte
ilgili davaya müdahil gümrük idaresine bildirilir.
(4) İl özel idaresi veya defterdarlığa teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası özel tesis ve
tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıt, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilir.
(5) LPG’nin teslimi öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara
yapılır. Depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere teslimi mümkün olmayan
LPG’nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu birimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilir.
(6) Yukarıdaki fıkralara göre teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yediemine teslim
edilir.
Analiz sonrası muhafaza
MADDE 6 – (1) İl özel idareleri veya defterdarlıklar tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın
muhafaza koşulları, alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar sonuçlarına göre yeniden
belirlenebilir.
(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar
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 laboratuvar 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
cinsi ve nitelikleri aynı olanların; teknik-ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değerleri düşmeyecek
ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna
gidilebilir.
(4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair muayene raporu gelen ürünler de tasfiye kararı
verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten sonra; cins ve nitelik
bakımından aynı olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafazası mümkündür.
(5) Numune alınmayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı verilene
kadar muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elkonulan Akaryakıt İçin Yapılacak Masrafların
Karşılanmasına İlişkin İşlemler
Elkonulan akaryakıt için yapılacak masrafların karşılanması
MADDE 7 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması
ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim almakla sorumlu il özel
idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet
alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesi
MADDE 8 – (1) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;
a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği
tarihi takip eden otuzuncu gün dahil,
b) Akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadar,
geçen süre kaçak akaryakıtın muhafaza süresidir.
(2) Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti;
a) Kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak,
b) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için (a) bendindeki ücretin yarısı oranında,
uygulanır.
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(3) Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.
(4) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez.
(5) Depolama hizmetleri muhafaza süresi içerisinde değerlendirilir.
(6) Kaçak akaryakıtın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara
göre tespit edilir ve ödenir.
(7) Sahibine yediemin olarak verilen kaçak akaryakıt için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(8) Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen kaçak akaryakıt için, mevzuatlarında muhafaza
ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde, muhafaza ücreti olarak herhangi bir ödeme
yapılmaz.
Tasfiye edilen kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti
MADDE 9 – (1) Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin yüzde onbeşi muhafaza
ücreti olarak esas alınır ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir
şekilde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki azami haddi geçemez.
(2) Elkonulan kaçak akaryakıtın tahsisi halinde, eşyayı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler bu Yönetmelik hükümlerine göre kaçak akaryakıtı teslim almakla
sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir.
(3) Kaçak akaryakıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, söz konusu ücret
muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır.
Nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları
MADDE 10 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafaza edileceği yere kadar elkonulan araçla naklinin mümkün olması veya muhafaza edecek kuruma ait uygun araç bulunması durumlarında öncelikle bu
imkanlar kullanılır.
(2) Birinci fıkra hükümlerine göre naklinin mümkün olmaması durumunda, elkonulan kaçak akaryakıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması zorunlu nakliye, yükleme
ve boşaltma masrafları için teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça, 31/12/2005 tarihli
ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” düzenlenir ve “Harcama Talimatına” bağlanır.
“Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu
niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifeleri dikkate alınarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak
düzenlenir.
(3) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık, harcama
talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir. Söz konusu harcamaların gerçekleştirilmesinde, mal veya hizmet alımını yapan birimler, bu işlemlerin yasal mevzuata uygunluğundan sorumludurlar.
Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı
MADDE 11 – (1) Mal ve hizmet alımında;
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri
tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi,
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan,
özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş
olması,
durumlarında, mal ve hizmet alımı piyasa fiyat araştırması yapılmadan bu yerlerden gerçekleştirilebilir.
Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) İl özel idaresi veya defterdarlıkça düzenlenen harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen
bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer
alan “Harcama Pusulası”, varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır.
İl özel idareleri ve defterdarlıklarca yapılacak diğer masrafların karşılanması
MADDE 13 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması,
nakliyesi kapsamında; tank, depo yapımı, alımı ve kiralanması, araç-gereç ve teknik cihazların alımı, kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasında
4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yapılacak masrafların karşılanması
MADDE 14 – (1) 5607 sayılı Kanunun 16/A maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve
hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesine İlişkin İşlemler
Akaryakıta ulusal marker temini ve eklenmesi
MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsisi yapı350
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larak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal marker eklenmez.
(2) Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların, akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından
verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir. Satışı yapılan akaryakıta eklenecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre
eklenmek üzere satış yapılan kişilere teslim edilir.
Kaçak akaryakıtın tahsisi
MADDE 16 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça en az üç kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulur. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler
akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunurlar.
(2) Tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha önceki tahsis
miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları göz önüne alınarak,
komisyonca tahsis kararı alınır. Tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter, ya da görevlendireceği
yardımcısı tarafından onaylanır.
(3) Elkonulan kaçak akaryakıt, öncelik sırasına göre;
a) Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere,
b) Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere,
c) Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere,
kullanım amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilir.
(4) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, gümrük idarelerine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir. İhtiyaç fazlası akaryakıt olması durumunda ikinci fıkra hükümlerine göre kamu
kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.
(5) Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği yerden, tahsis yapılan birim tarafından onbeş gün içerisinde teslim alınır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan akaryakıta ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır
ve başka birime tahsisi yapılır.
(6) Tahsisi yapılan akaryakıt için 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiye usulü
MADDE 17 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve 16 ncı madde
hükümlerine göre tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın tasfiyesi, türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:
a) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince veya defterdarlıkça 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 il özel idaresi veya defterdarlık 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 veya 5307 sayılı Kanun hükümlerine
ve akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir.
2) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde
gerçekleştirilir.
3) Satış yapılan lisans sahibi, mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında sayılması
halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak marker katmakla
yükümlüdür.
b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürülmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve
benzeri petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler 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; 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.
(2) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafinerilere teslimi
MADDE 18 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt,
il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent
türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise
yüzde altmışından az olamaz.
(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde, bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılarak
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tasfiye edilir.
(3) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Gümrük idaresine terkedilen veya terkedilmiş sayılan akaryakıtın tasfiyesi
MADDE 19 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca gümrüğe terk edilen
veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına, ihtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca tahsis edilemeyen akaryakıt ise 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiye edilir.
Sahibine iade
MADDE 20 – (1) Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan
tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il
özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenir.
(2) Tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay
sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olmayan
rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma
tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi
veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeyen durumların ortaya
çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye
Bakanlıkları yetkilidir.
Yakalanan kaçak akaryakıta ait işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce elkonulan kaçak akaryakıtın
muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesinde, elkonulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına
giren kaçak akaryakıt hakkında daha önce verilmiş bir tasfiye kararı olması, tasfiye işlemlerine başlanmış
olması veya bu süreler içinde karar verilmemesi hallerinde, akaryakıt bu Yönetmelik hükümlerine göre
derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek akaryakıttan numune alınır, numune alınması
mümkün değil ise, akaryakıtın her türlü ayırt edici özelliği tespit edilir.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik 1/4/2014
tarihinde yürürlüğe girer.
rütür.
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Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanları yü-
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EK-1
NUMUNE ALMA TUTANAĞI
Kaçak Akaryakıta Elkoyan Birim
Olay Tarihi
Olaya Karışan Kişi ve/veya Firma Adı
Kaçak Akaryakıtın Cinsi
Numuneyi Alan Birim

:
:
:
:
:
NUMUNENİN

CİNSİ

MİKTARI

ALIŞ TARİHİ

1
2
3
4
Yukarıda yazılı kaçak akaryakıttan alınan ............................. numune etiketlenerek ......................no’lu
kurşun sıkma pensi ve/veya mührü ile mühürlenmiş olup, durum belirlemek üzere..............nüsha olarak iş
bu tutanak düzenlenmiştir. Alinan numune ile tutanağın bir nüshası..............................................................
yetkilisine/görevlisine teslim edilmiştir.
Yer ve Tarih
Numuneyi Alanın:
Adı-Soyadı

Unvanı:

Çalıştığı Kurum:

İmzası:

Kaçak Akaryakıtı Getiren Birim Yetkilisinin/Görevlisinin:
Adı-Soyadı

Unvanı:

Çalıştığı Kurum:

İmzası:

NOTLAR:
1- Numuneler, Aralık 2005 tarihli TS 900-1 EN ISO 3170 “Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma” standardına
uygun olarak alınır.
2- Numuneler, Aralık 2007 tarihli TS 13316 “Numune Kapları-Ham Petrol, Akaryakıt ve Madeni Yağlar
için- Numunenin Muhafaza Edilmesi ve Taşınması Amacıyla Kullanılan” standardına uygun numune kap
larına alınır. LPG numuneleri, TS EN ISO 4257 Standardına uygun olarak, standartta belirtilen özelliklere
sahip numune kaplarına alınır.
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EK-2
KAÇAK AKARYAKIT TESPİT VE ELKOYMA TUTANAĞI
ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
Sahibinin/İlgilisinin Adı, Soyadı, Ticaret Ünvanı,
Adresi
Lisasns türü ve no
Cinsi/türü, özellikleri(içeriği), GTİP No
Ürünün ambalaj cinsi ve miktarıx
Tespit edildiği yer/araç
Tespitin yapıldığı tarih ve saat
Akaryakıt ürünleri için ulusal marker seyyar
ontrol cihazı sonucu (cihaz çıktıları tutanak ekine
iliştirilir.)

TAKİBE İLİŞKİN BİLGİLER
Arama/Elkoymaya ilişkin hakim kararı/mülki
amir veya Cumhuriyet Sacılığı/Kolluk amiri kararı
(tarih-sayı)
Olayın ortaya çıkarılmasında yapılan çalıma türü
(istihbarat/ihbar) (ihbarcının kimliği yazılmaz)
Suça ilişkin tespit edilen maddi-manevi unsurlar,
deliler
Yukarıda sahibinin/ilgilisinin kimlik bilgileri ve ürün bilgileri bulunan kaçak akaryakıt ürününe; verilen
takip bilgileri ve yapılan tespitler sonucunda il özel idaresince muhafaza edilmek üzere elkonulması ürün
sahibi/ilgilisi ve ele geçirme işlemine bizzat ve filen katılanlar huzurunda ......./....../....... tarihinde saat.......
da düzenlenen iş bu tutanakla kayıt altına alınmıtır.
TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER
Tutanağı düzenleyen, ele geçirme-tespit işlemie
bizzat katılanlar

Ürün sahibi/bilgisi

ÖZEL İL İDARESİNE/DEFTERDARLIĞA TESLİM BİLGİSİ
Ürünü Teslim Eden
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Ürünü Teslim Alan
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KARARNAME EKİ
Karar Sayısı: 2018/11818
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14.05.2018 tarihli ve 64255 sayılı
yazısı üzerine, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesie göre, Bakanlar Kurulu'nca
14.5.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B.BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

N.AĞBAL
Başbakan Yardımcısı

H.ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcsı

A.ARSLAN
Adalet Bakanı

F.ÖZLÜ
Bilim,Sanayi ve Teknolji
Bakanı

J.SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

M.ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik
Bakanı

L.ELVAN
Dışişleri Bakanı V.

F.ÖZLÜ
Ekonomi Bakanı

F. B.SAYAN KAYA
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı

O.A.BAK
Gençil ve Spor Bakanı

A.E FAKIBABA
Gıda,Tarim ve
Hayvancılık Bakanı

L.ELVAN
Kalkınma Bakanı

İ.YILMAZ
Kültür ve Turizm
Bakanı

B.TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

F.IŞIK
Başbakan Yardımcsı

F.B.SAYAN KAYA
M.ÖZHASEKİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

O.A.BAK
İçişleri Bakanı

N.AĞBAL
Maliye Bakanı

İ.YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

V.EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A.DEMİRCAN
Sağlık Bakanı
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R.AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

B.TÜFENKCİ
Milli Savunma Bakanı
A.ARSLAN
Ulaşırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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14/502018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
.

MADDE 1- (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca
ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası
petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel
tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılma suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz
kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları,
17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.
MADDE 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.
MADDE 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri
çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen
baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.
MADDE 4-(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 5-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6-(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

LİSTE

G.T.İ.P. NO

MAL İSMİ

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)
Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)
Bütan

2710.19.00.00.11

2710.29.00.00.11
2710.29.00.00.12
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Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
(Gaz halinde olanlar)
Propan
(Gaz halinde olanlar)
Bütan
PETDER Mevzuat Mayıs 2018

