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Karar Tarihi: 09/05/2012
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2012tarihli toplantısında,
Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi’nin Ambarlı Dolum Tesisleri PK 14 Avcılar - İSTANBUL adresinde
DEP / 476-155/10875 sayılıDepolama Lisansı kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ilişkin depolama tarifesinin;
Kapsam Maddesi’nde yer alan “Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim
alınması,depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.”
ibaresinin “Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan gerçek/tüzel kişinin kendi mülkiyetindeki petrolün veya petrol
sahibi tarafından yetkilendirildiği petrolün ilgili gerçek/tüzel kişiden teslim alınması, depolanması ve hizmet alan veya
hizmet alan tarafından yetkilendirilen gerçek/tüzel kişilere teslim edilmesini kapsar.” olacakşekilde,
Teknik ve İdari Önlemler Maddesi’nde yer alan “Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler,
tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan
hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.”ibaresinin “Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler/tüzel
kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve
ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.” olacak şekilde,
Fire Maddesi’nde yer alan “Depolama ve transferlerden kaynaklanacak fireler, depocu tarafından hizmet alanların
kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktarlar, Gümrük Mevzuatı’ndabelirtilen limitleri geçmeyecektir.” ibaresinin
“Depolama ve transferlerden kaynaklanacak fireler, depocu tarafından hizmet alanların kullanım oranlarına göre
hesaplanacaktır. Bu miktarlar, petrol sahibi tüzel kişiliğin veya petrol sahibi şirketin yetkilendirdiği kişi/tüzel kişiliklerin
stoklarından düşülecektir. Bu miktar Gümrük Mevzuatı’ndabelirtilen limitleri geçmeyecektir.” olacak şekilde,
Ödeme Koşulları Maddesi’nde yer alan “Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini en geç 30(otuz) iş günü
sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10(on) işgünü içinde depocunun
göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.” ibaresinin “Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini en geç 30(otuz) iş günü
sonunda fatura edecektir. Bu bedeller petrol sahibi tüzel kişilik veya petrol sahibi şirketin yetkilendirdiği kişi/tüzel kişilikler
tarafından ödenebilecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10(on) işgünü içinde depocunun
göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.” olacak şekilde,
Diğer Hükümler Maddesi’nde yer alan “Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü
şahıslar adına hizmet alamayacaktır.” ibaresinin “Hizmet alan, kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabileceği gibi Çekisan
Depolama Hizmetleri Ltd.Şti.’nin iznine tabi olmak üzere üçüncü şahıslar adına da hizmet alabilir.” olacak şekilde tadil
edilmesine,
karar verilmiştir.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2012tarihli toplantısında,
Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin Deniz Mahallesi PK 45 Derince - KOCAELİ adresinde DEP/1718-6/24922
sayılı Depolama Lisansı kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ilişkin depolama tarifesinin;
Benzin ve motorin türleri için depolama hizmeti fiyatlarında 12.500-17.500 m³ arası olan miktarlar için % 33,33
(indirimli fiyat 0,18 TL/m³/gün esas alınacak), 17.500-22.500 m3 arası olan miktarlar için % 52,38 (indirimli fiyat 0,13 TL/
m³/gün esas alınacak), 22.500-27.500 m3arası olan miktarlar için % 71,43 (indirimli fiyat 0,08 TL/m³/gün esas alınacak),
27.500 m³ den fazla olan miktarlar için % 92 (0,02 TL/m³/gün esas alınacak) şeklinde uygulanan indirim oranlarının, 12.50017.500 m³ arası olan miktarlar için % 33,33 (indirimli fiyat 0,18 TL/m³/gün esas alınacak), 17.500 m3’ten büyük miktarlar
için % 44 (indirimli fiyat 0,15 TL/m³/gün esas alınacak) olacakşekilde,
Benzin ve motorin türleri için teslim alma-etme hizmet fiyatlarında 360.000 m³ den büyük miktarlar için %18,5
(indirimli fiyat 1,70 TL/m3 esas alınacak) olacakşekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
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