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Kurumu sorumlu tutulamaz.

1
Ekim 2011 (Rev.15)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

REVİZYON NO:15
EKİM 2011 ©

2
Ekim 2011 (Rev.15)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
İÇİNDEKİLER
Mevzuat

Bölüm No

PETROL PİYASASI KANUNU
— Petrol Piyasası Kanunu
YÖNETMELİKLER
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
KURUL KARARLARI
— 388/41 sayılı Kurul Kararı (Depolama)
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim
Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 579/113 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/68 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/26 sayılı Kurul Kararı (Biodizel Üretimi)
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune
Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı
— 1088/1 sayılı Kurul Kararı (Elektronik Sistemle Akaryakıt Satışı)
— Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
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— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde
Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
5/h
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı (Bayilerden Serbest Kullanıcılara Akaryakıt İkmali)
5/ı
— 2073 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
5/i
— 2384/4 sayılı Kurul Kararı (Yetki Devri)
5/j
— 2480 sayılı Kurul Kararı (Ham Petrol Fiyatlandırmada Emsal Petrol)
5/k
— Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/l
— 2759 sayılı Kurul Kararı (Ulusal Marker Konsantrasyon Aralığı)
5/m
— Petrol Piyasasında Elektronik Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları
İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/n
— 2011 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize), Lisans
Sureti Çıkartma Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin Kurul Kararı
5/o
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle
Yükümlü Oldukları 2011 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin Kurul Kararı
5/ö
— Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Kurul Kararı
5/p
5/r
— 2967/4 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 İnci
Maddesinin 3 Üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar
5/s
— Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
5/ş
— Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin
Kurul Kararı
5/t
— Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve
Belgelere İlişkin Kurul Kararı
5/u
— Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava
5/ü
Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
— Petrol Piyasasında Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
5/v
İLGİLİ KANUNLAR
— Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
— Katma Değer Vergisi Kanunu
— Mera Kanunu
— Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
— Özel Tüketim Vergisi Kanunu
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
— Kabahatler Kanunu
— Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve
Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar
— İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi
Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
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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.
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: 21/04/2011-27912) 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-04/09/2004-25573) Petrol piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak
isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2’de yer alan “Taahhütname” ile birlikte,
Kurul kararıyla belirlenen "Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması
gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Petrol Piyasasında Lisans
Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", Bölüm 2 “Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği” ne uygun olarak hazırlanır.
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-04/05/2007-26512) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı
kesinleşenlerin lisansları iptal edilir. Ayrıca bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmez
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-06/04/2010-27544) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim
şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için
50.000.000 TL, iletici lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.000.000 TL, işleme lisansı için 500.000
TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 2.500.000 TL olması,
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b) (Ek bent: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) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki akaryakıt
yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
d) İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
e) (Mülga: RG-15/06/2006-26199)
f) (Değişik: RG-15/03/2011-27875) 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.
(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.
Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen, taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansı başvurularında lisans
bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırılmasını takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır.
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 fıkra: RG-7/12/2008-27077) 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 bilgilerini de içeren bilgiler
Kurum internet sayfasında duyurulur.
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) Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan
rafinerici veya depolama lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde
faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, başka bir rafinerici
ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme
yapılarak lisans verilir.
a) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, rafinerici ve /veya depolama lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, rafinerici lisansı başvurusuna öncelik verilir. Birden fazla rafinerici veya
depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin
öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının
büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine
göre yapılır.
b) İlan edilen Lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, elektrik piyasasında üretim lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması
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halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilir. Böyle bir
durumun bulunmaması ve lisans başvurularından birinin elektrik piyasasına ilişkin olması halinde; elektrik
piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilir.1
c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru
tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.
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.
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.
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 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.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu
lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. 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 Resmi 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,
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.
1

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi eklenmesine ilişkin
7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 29/06/2009 tarihli ve E:2009/970 sayılı Kararı ile durdurulduğundan mevcut
(b) bendi hükmü uygulanmamaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve İptal
Lisans Bedelleri
Madde 13- Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans
sureti çıkartmak için Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak
bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri peşin olarak ödenir.
Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (Değişik: RG-28/09/2006-26303)
Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller
ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez.
(Değişik cümle: 15/03/2011-27875) Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla belirlenen
lisans tadili dosyası yer alır.
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 fıkra: RG-16/10/2009-27378) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak,
a) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans tadilleri,
b) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tanklarına ait statü, kapasite ve ürün
cinsi bilgilerine ilişkin lisans tadilleri ile akaryakıt tanklarının, bu lisanslardan çıkarılmasına veya ilgili ve diğer
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara eklenmesine ilişkin lisans tadilleri,
c) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tankları ile bağlantılı dolum,
boşaltım, iskele ve şamandıra boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi ile ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan boru
hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
ç) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında yer alan pazarlama projeksiyonu bilgilerine ilişkin lisans
tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına, ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla taşıma,
ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetlerinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetlerin dağıtıcı
lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
e) Dağıtıcı lisansı taşıma alt başlığında bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine veya bu alt başlık
kapsamında dağıtıcı lisansına araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri ile
ihrakiye teslimi lisansında kayıtlı bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine ve bu lisansa tesis kapsamında araç
eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni
yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara
eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden
itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Lisans tadili dosyasındaki bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği
anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma
ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere
ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
lisans tadil işlemi bu işlemi yapan birim tarafından 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 en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans
sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan
hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
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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-28/07/2011-28008) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları
kapsamında 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,
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.
(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-12/08/2008-26965)
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Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin
başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilir. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak
durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak
durdurulduğu süre ile sınırlı olmak 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,
ile yükümlüdür.
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-7/12/2008-27077) Petrolün ihracı ve ürünlerin ithali serbesttir. Ham petrol ve
akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan
kişilerce serbestçe yapılır. 1
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapılabilecek donanıma sahip yetkili
gümrük idarelerinden yapılır.
(Değişik:RG-28/07/2011-28008) 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.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik fıkra: RG-05/08/2008-26958) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri,
benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz.
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45- İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;
a) Şehirlerarası yollarda on,
1

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.
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Yeniden Değerleme
Madde 53- 50 nci maddede Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, yüz bin kesirleri tama iblağ olunur.1
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.
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 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,
1

Maliye Bakanlığı’nın 363, 377, 387 ve 392 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’leri uyarınca yeniden
değerleme oranı sırasıyla 2006 yılı için % 7.8, 2007 yılı için % 7.2, 2008 yılı için % 12 ve 2009 yılı için %2,2
olarak belirlenmiştir.
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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-06/04/2005-25778) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara
ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ 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-06/04/2010-27544) 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 25/3/2011 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.
GEÇİCİ 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.
Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmeliğin;
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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.
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LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-1

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

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…… ……………………
…… ……………………
…………………………...

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü X ile işaretleyiniz)
İLETİM
DEPOLAMA
İŞLEME

RAFİNERİCİ
İstenmesi Halinde
İHRAKİYE TESLİMİ (1)

AKARYAKIT

TAŞIMA (2)

İHRAKİYE

DEPOLAMA (3)
İŞLEME (3)

MADENİ YAĞ
İHRAKİYE TESLİMİ
TAŞIMA

BAYİLİK
ALT BAŞLIK

KATEGORİ
İSTASYONLU BAYİİ
İSTASYONSUZ BAYİİ

DAĞITICI
İstenmesi Halinde

İstenmesi Halinde
TAŞIMA

İHRAKİYE TESLİMİ

Köy Pompası Adedi (…….…)

MADENİ YAĞ

İkmal Aracı Adedi (…….…)

TAŞIMA (4)

SERBEST KULLANICI

DEPOLAMA

(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.
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EK-2
TAAHHÜTNAME(*)

T. C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
2) İlgili mevzuata uyacağımızı,
3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin,
ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait
olacağını,
**4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iş günü
içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz
olacağını,
**5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği
takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu
konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi,
kabul ve taahhüt ederiz.
Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz.
(**) Bu hüküm; taşıma, serbest kullanıcı ve bayilik lisansı başvuruları için aranmaz.
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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
17/6/2004
25495
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
4/9/2004
25573
121/12/2004
25677
26/4/2005
25778
313/4/2005
25785
424/6/2005
25855
514/9/2005
25936
69/12/2005
26018
79/2/2006
26075
815/6/2006
26199
921/9/2006
26296
1028/9/2006
26303
1120/10/2006
26325
122/12/2006
26364
134/5/2007
26512
1426/5/2007
26533
1517/8/2007
26616
165/8/2008
26958
1712/8/2008
26965
1814/10/2008
27024
197/12/2008
27077
2031/12/2008
27097 (7.Mükerrer)
2116/10/2009
27378
226/4/2010
27544
2310/8/2010
27668
241/12/2010
27772
2515/3/2011
27875
2621/4/2011
27912
2731/5/2011
27950
2828/7/2011
28008
29
10/8/2011
28021
30

20
Ekim 2011 (Rev.15)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/f
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

(09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan amaçlara
uygun, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin toplanması, veri tabanına
işlenmesi, derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmelik, petrol piyasası ile ilgili bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, derlenmesi,
raporlanması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası
ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/B maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanlar için oluşturulan belgeyi,
Petrol piyasası bilgi sistemi: Kurum tarafından oluşturulan ve bildirim yükümlülükleri kapsamında
yükümlüler tarafından doldurulacak formlara veri girişi imkanı sağlayan sistemi,
Sistem kullanım talimatı: Petrol piyasası bilgi sisteminin kullanımı, bu sistem aracılığı ile Kuruma beyan
edilen ilgili formların doldurulması, gönderilmesi ve ilgili diğer işlemlere ilişkin kurallar bütününü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Gizlilik
İlkeler
Madde 5 — Bildirim yükümlülükleri ile bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Bildirim yükümlülükleri istisnai hâller dışında yönetmeliklerle düzenlenir (Ön araştırma, soruşturma
ve denetim faaliyetleri kapsamında istenecek bilgi ve belgelere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.).
b) Bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesinde, kimlerin yükümlü olacağı ile yükümlülüğün doğuşu,
kapsamı, yerine getirilme şekli, zamanı ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.
c) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, bilginin edinme maliyeti ile bilgiden
sağlanması beklenilen fayda dikkate alınır.
d) Bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanması sürecinde sırasıyla; tarafsızlık, güven, emniyet,
işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
e) (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1 Kamuya ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmî amaçlı
yazışmalar dışında, veri tabanına işlenen her türlü bilgi gizli olup, sadece hizmet gerekleri için genelleştirilmek
kaydıyla, hizmete özel olarak kullanılabilir.
f) (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas
alınır.
Gizlilik
MADDE 6 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1

1

Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer

1
Ekim 2011 (Rev.15)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/f
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

Kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle öğrendikleri petrol piyasasına ilişkin
sırlarla, malî ve piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuya
ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmi amaçlı yazışmalar dışında bildirim yükümlüsünün rızası
olmadıkça, lisans sahipleri için lisansın geçerli olduğu sürece, diğer kişiler için beş yıl süreyle gizli tutmak
zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülükleri
Bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bildirimler, gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya lisans sahibini
temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile aksi belirtilmedikçe ilgili formlar kullanılarak,
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır.
Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının
ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul Kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.
Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak
düzeltmeler “Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı” ile yapılır. Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı; dönemsel olarak
yapılan bildirimlerde yasal bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde, oluşuma bağlı bildirimlerde ise
bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içerisinde yapılır. “Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi” bu süre
kısıtlarına tabi değildir.
(Ek fıkra:RG-29/12/2010-27800) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen süreler içerisinde
yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimler ile 10 uncu maddesi kapsamında yapılması gereken
bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin
ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü
tamamlamayanlar hakkında 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 kapsamında işlem başlatılır.
Bildirim genel esasları
Madde 8 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Dönemsel bildirimler
MADDE 9 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bildirim yükümlüleri tarafından yapılacak dönemsel bildirimlerden;
a) Yıllık bildirimler; yılda bir kez aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
1) Pazarlama projeksiyonu bildirimi; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile
lisanslarında ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince, izleyen takvim yılına
ilişkin olarak her yıl Kasım ayının son gününe kadar yapılır.
2) Katılma payı bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı, taşıma, bayilik, madeni yağ ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince, katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere, bir önceki
takvim yılına ilişkin olarak her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır.
3) Stok ve gelir bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl
Mayıs ayı son gününe kadar yapılır.
4) Yurt içi kaynak bilgileri bildirimi; rafinerici, dağıtıcı, depolama ve madeni yağ lisansı sahiplerince, bir
önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Ocak ayının son gününe kadar yapılır.
b) Üç aylık bildirimler; 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek
(Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek
dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri ile lisanslarında madenî yağ faaliyeti yer alan
rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
c) Aylık bildirimler; aylık dönemlere ilişkin olarak izleyen ayların sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:
1) Aylık rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince yapılır.
2) Aylık dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
3) Aylık ürün hareketleri bildirimi; rafineri, dağıtıcı, ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
4) Aylık üretici bildirimi; yurt içi ham petrol üreticilerince yapılır.
5) Aylık sanayici bildirimi; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya
rafinerilere teslim eden ya da ihraç eden sanayicilerce yapılır.
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6) Dağıtıcılar arası akaryakıt satışı gerçekleşme bildirimi; Dağıtıcılar Arası Akaryakıt İzin Talebi
Bildirimi yapan dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
7) Aylık biodizel bildirimi; işleme (biodizel üretim) lisansı sahiplerince yapılır.
8) Aylık illere göre satış bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayilere, serbest kullanıcılara ve diğer
yerlere yaptıkları satışların illere göre dağılımı yer alır.
9) Aylık depolama bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
10) Aylık stok bildirimi; rafineri, dağıtıcı ve stok tutma yükümlülüğü olan serbest kullanıcı lisansı
sahiplerince yapılır.
11) İthalat-ihracat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalat veya ihracatı yapıldıktan sonra ilgili
dönemde gerçekleşen tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içerecek şekilde rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansı sahiplerince yapılır.
12) İthalat ek bildirimi; rafineri, dağıtıcı, ihrakiye teslim lisansı sahiplerince yapılır.
13) Aylık antrepo bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt
antrepo işleticileri tarafından yapılır.
14) Serbest kullanıcıya teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
15) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi;
dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
16) Bayiye teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
17) Yeniden satış amaçlı teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
18) Serbest kullanıcıya teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
19) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı
sahipleri tarafından yapılır.
20) Bayiye teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
21) Yeniden satış amaçlı teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 10 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda
sayılan bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
a) Faaliyete başlama bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyete herhangi bir nedenle on günü aşan bir aradan sonra yeniden başlanması hâlinde, olayı
izleyen 15 gün içinde yapılır.
b) Faaliyeti bırakma bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyetin bırakılması halinde, olayı izleyen 15 gün içinde yapılır.
c) Tip sözleşme bildirimi; lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örnekleri
hazırlamaları veya bunlarda değişiklik yapmaları halinde, bunların yürürlüğe konulmasından önce yapılır.
d) Önemli olay bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve
taşıma lisansı (denizyolu) sahiplerince, kamunun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini ve/veya lisans
kapsamındaki faaliyeti veya faaliyetin yürütüldüğü tesisi önemli ölçüde tehlikeye sokan, tehdit eden veya
olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmaları halinde, aynı gün içerisinde yapılır.
e) İthalat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalatı yapacak olmaları hâlinde rafinerici, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince ithalat gerçekleşmeden önce yapılır.
f) Tarife değişikliği bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin değişmesi hâlinde, rafinerici,
dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü kılınan diğer kişilerce, tarife
değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır.
g) İşaretleme ve katkılama bildirimi; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt vasfı kazanmış
maddelere, ilk kez marker ve katkı maddeleri ilave edilmeden önce yapılır.
h) Dâhilde işleme kapsamında akaryakıt ve madeni yağ ithalat bildirimi; dahilde işleme belgesi
kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticilerince,
akaryakıt ve/veya madeni yağ temin etmeden önce yapılır.
ı) Akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimi; değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan
önce;
1) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen rafinerici lisansı sahiplerince, lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler,
2) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen dağıtıcı lisansı sahiplerince, iller ve varsa Kurumca tescilli
tesisler,
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3) Fiyat listesi değişikliklerinde, işleme (biodizel) lisansı sahiplerince lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler
için yapılır.
i) Akaryakıt dağıtım fiyatı değişikliği bildirimi; serbest kullanıcılara ve bayilere yapılacak akaryakıt
satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce, satış yapılmak istenilen iller ve varsa
Kurumca tescilli tesisler için yapılır.
j) Akaryakıt bayi fiyatı değişikliği bildirimi; bayilik sözleşmelerinde tavsiye edilen veya tavan fiyat
yöntemi uygulayan dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar)
uygulanmaya başlamadan önce, bayisi bulunan iller için yapılır.
k) Dağıtıcılar arası akaryakıt izin talebi bildirimi; akaryakıtı temin ve teslim eden dağıtıcı lisansı sahipleri
arasında anlaşma sağlandıktan sonra, akaryakıtı teslim eden dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
l) Depo tahsis bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
m) Rafineri depo bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
n) Antrepo tahsis bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt
antrepo işleticileri tarafından yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin İşlemesi, Derlemesi ve Açıklanması
Bilgilerin işlenmesi
Madde 11 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bilgilerin derlenmesi
Madde 12 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bilgilerin açıklanması
Madde 13 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
BEŞİNCİ BÖLÜM
Saklama
Bilgilerin saklanması
Madde 14 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Kayıt ve bildirimlerin saklanması
Madde 15 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
09/12/2005
26018
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
112/05/2009
27226
226/12/2009
27444
329/12/2010
27800
4-
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BÖLÜM 4/c
Benzin Türleri

( 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 14)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Benzin: Taşıtların hareketi için, içten yanmalı tip kıvılcım ateşlemeli motorların çalıştırılmasına yönelik ve
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 veya 2710 11 59 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan
tüm uçucu petrolleri,
ifade eder.
MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-25/5/2011-27944) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda
bulunan benzin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010 tarihli (T2 Mart
2011 dahil) "TS EN 228 Otomotiv Yakıtları - Kurşunsuz Benzin - Özelikler ve Deney Yöntemleri" standardına
uygun olması zorunludur.
(2) (Ek fıkra:RG-27/9/2011-28067) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerinin, yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş etanol içeriğinin;
1/1/2013 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),
1/1/2014 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),
olması zorunludur.
(3) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek benzin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin
Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2015 tarihine kadar, Araştırma Oktan Sayısı 95,0 ila 97,99 arasında olan
benzinin içerisine dağıtıcılarca; en az 8 en fazla 20 mg/kg potasyum veya en az 10 mg/kg, en fazla 50 mg/kg
arasında mangan katılabilir. Bu tür benzinler “Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” ismiyle piyasaya arz edilir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BÖLÜM-4/ç
Motorin Türleri

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 15)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde motorin türlerinden;
a) Motorin: “Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak
Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)” ile “Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli
Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin
Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (88/77/AT)” ve değişikliklerinde
sayılan hareketli taşıtlarda kullanılan, 2710 19 41 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan orta damıtık
ürünü,
(Değişik: RG-09/11/2010-27754) b) Kırsal motorin (Yol dışı hareketli makineler (iç su araçları dahil),
tarım ve orman traktörleri ve gezi teknelerinde kullanıma yönelik motorin): "Gezi Tekneleri Yönetmeliği
(94/25/AT)", "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan
Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/68/AT)" ile "Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz
Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)"
ve değişikliklerinde sayılan motorlarda kullanıma yönelik, 2710 19 41 ile 2710 19 45 kombine nomenklatür
kodu içerisinde yer alan petrol esaslı akaryakıtı,
ifade eder.
MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-9/11/2010-27754)1 Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda
bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2010 tarihli "TS EN
590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami
kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur."
(2) (Ek fıkra:RG-27/9/2011-28067) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin:
1/1/2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V),
1/1/2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),
1/1/2016 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),
olması zorunludur.
(3) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek motorin türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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(5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
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.
(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,
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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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Toluen (Toluol)

2,0135

Kilogram

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135

Kilogram

2,0135

Kilogram

2,0135

Kilogram

2,0135

Kilogram

0,60001

Kilogram

0,60001

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

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

1,0560

Kilogram

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma
çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
Diğerleri
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve
incelticiler
(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
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle oil
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Light neutral
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Heavy neutral
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Bright stock
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1
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7
Ekim 2011 (Rev.15)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
Diğerleri

BÖLÜM-7/f

1,0560

Kilogram

Gazyağı

0,7605

Litre

Diğerleri

0,7605

Litre

1,05601

Kilogram

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

1,05601

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,05601

Kilogram

1,05601

Kilogram

1,05601

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya
diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
(Değişik:RG-14/9/2011-28054)
(Yağlama müstahzarları)

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