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EK-1A: GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ
AKARYAKIT TÜRLERİ

ÖZELLİK

ÖZELLİK
Benzin
KODU
ALT ÖZELLİK

II

Fuel Oil

Gazyağı

Yakıt Nafta

Oto
biodizel

Yakıt
biodizel

I

I

I

II

I

II

+

+

+

+

I

II

I

II

500

+

+

+

+

Kül

510

+

Sülfatlanmış Kül

520

Su

I

Motorin

II

II

+
+

Kurşun

530

+

Kükürt

540

+

Merkaptan kükürdü

550

Fosfor

560

+

Sodyum

570

+

Potasyum **

580

Kalsiyum

590

Magnezyum

600

Mangan **

610

İyot Sayısı

620

YAME

630

Benzen
Gliserit

Gliserol

640

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

Monogliserit

651

+

+

Digliserit

652

+

+

Trigliserit

653

+

+

Serbest Gliserol

661

+

+

Toplam Gliserol

662

+

670

+

Linolenik asit metil esteri

680

+

Asit sayısı****

690

+

Çoklu doymamış metil esterleri

700

+

Ester

Aromatik Hidrokarbonlar

710

Olefinler

720

+

730

+

Hidrokarbon tipleri (Aromatikler)

740

+

Araştırma Oktan Sayısı (RON)

800

+

Motor Oktan Sayısı (MON)

810

+

Setan sayısı***

820

+

Setan İndisi

830

+

Yağlama Özelliği

840

+

850

Kalıntı asitliği

900

Bakır şerit korozyonu

910

Net yanma ısısı

920

+

+

+

+

+

+
+

Hidrokarbon tipleri (Olefinler)

Yanma Kalitesi

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

*: Kış mevsiminde aranır
**: "Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan" için aranır
***:Değ:22 Haz. 2008 T. Ve 26914 Say. Res. Gaz.:Md. 1 : 31.01.2009 tarihine kadar “Setan İndisi” bulunması halinde ihtiyaridir.
****: Depolama süresinin biodizel türleri için iki, diğer akaryakıtlar için altı ayı aşması halinde uygulanır.
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EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)
TÜRÜ
ÖZELLİK

ÖZELLİK KODU

Damıtık

Artık

I

II

I

II

Yoğunluk

10

+

+

+

+

Viskozite (Akmazlık)

11

+

+

+

+

Görünüş

12

+

+

Toplam Tortu *

13

+

+

Parlama Noktası

20

+

+

Bulutlanma Noktası

21

+

Akma Noktası

22

+

+

Karbon Kalıntısı

30

+

+

Su *

40

+

Kül

41

+

Kükürt

42

+

Aliminyum + Silisyum**

43

+

+

Vanadyum **

44

+

+

Kullanılmış Yağlanma Yağı

45

+

+

Setan İndisi

50

+

+

+

+

+
+

+

+

*: Görünüş testinden numune berrak ise ve görünür bir tortu veya su mevcut değilse aranmaz.
**: 01/07/2008 tarihine kadar aranmaz.

(+) Yapılması gerekli analizler
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BÖLÜM- 2/d

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
12 Nisan 2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER
UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki 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.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (Değişik Madde: 05 Mayıs 2007, 26513 RG, Md. 1) (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) Kaçak petrol;
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan
petrolü ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta
ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından
(her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı
şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
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) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü
h) (Ek:fıkra: 28/05/2008 tarih ve 26889 sayılı RG Md.1) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans
sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu
işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı
tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını
ifade eder.
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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 Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
MADDE 5 – (1) (Değişik Madde: 05 Mayıs 2007, 26513 RG, Md. 2) Ulusal markerin ekleneceği
akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, motorin türleri, fuel-oil türleri
ve biodizeldir.
Ulusal Markerin Eklenmesi
MADDE 6– (1) (Değişik Fıkra: 28 Mayıs 2008, 26889 RG, Md. 2) Ulusal marker, yurt içinde
pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde
üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu
edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız
gözetim firması nezaretinde eklenir.
(2) Mücbir sebep sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız gözetim
firmasınca düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş 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 bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin
ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin
hesaplanmasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan
akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın
en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına
yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden ulusal marker verilmez.
(3) 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) Ulusal markerin akaryakıta 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.
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(2) (Değişik fıkra : 10 Ekim 2006 Sayı: 26315, Md. 1 ) Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans
sahipleri ve biyodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde
belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.

(3) (Ek Fıkra: 05 Mayıs 2007, 26513 RG, Md. 4) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ticari faaliyete konu
edilecek olan tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun akaryakıta, depolama tesisi girişinde
kurulacak enjeksiyon sitemleri vasıtasıyla Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenir. Bu
kapsamdaki enjeksiyon sisteminin kurulduğu tesis sahipleri birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer
alan yükümlülükleri yerine getirir.
Ulusal Marker Kontrolü
MADDE 8- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt içerisinde
yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına
yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Bazı ürünler için uygulamanın ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik Madde:22 Haziran 2008, 26914 RG, Md. 1) (1) Bu Yönetmelik
hükümleri; nafta, gaz yağı ve fuel-oil türleri için 31/12/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:Geçici Md.2 28 May 2008 tar.ve 26889 say. RG Md.3) Türk
Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte olduğunu
belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon
Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim firmaları,
31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 9- (1) 17 Kasım 2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi 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 01/01/2007 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.
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BÖLÜM-2/e
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhbar ve Şikayet, Ulusal Marker Kontrolü, Numune Alma,
Analiz ve Mühürleme
İhbar ve Şikayetler
Madde 15- Piyasa faaliyetlerine ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma yapılır.
Akaryakıt ve madeni yağın niteliğine 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 akaryakıt ve
madeni yağ ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve
hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Kuruma sunulan ihbar 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.
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 bayiliğin iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte Kuruma
bildirmekle yükümlüdür. 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.
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 akaryakıt ve madeni yağın teknik
düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.
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.
Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan ürün 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 başlatılmış olan denetimlere katılmak
üzere Kurum personeli 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 ürün 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 verir.
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- 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
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nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Marker kontrolü, Kurum adına denetim yapmakla
yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın
bir nüshası bunlarda kalır.
(Değişik Fıkra: 23/02/2008 Sayı 26796 R.G Md.1) 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.
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.
Alınacak numune miktarının belirlenmesi ile alınma şekli ve usulü, ilgili TS standartlarında belirtildiği
şekilde yapılır.
Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve analizlerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere biri
şahit numune olmak üzere üç takım halinde 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 ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise,
tutanağın bir nüshası bunlarda kalır.
Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilişkisini
gösterecek şekilde bir örneği Ek-3’de yer alan Numune Etiketi konulur.
(Değişik fıkra : 12 Eylül 2006 Sayı: 26287, Md. 1 ) Alınan numunelerin bir adeti ilgili gerçek veya
tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde bir örneği
Ek-4’de yer alan Numune Teslim Tutanağı ile laboratuvara teslim edilir veya gönderilir. Laboratuvar şahit
numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Şahit numune, test ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün
içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde imha edilebilir. Adli ve
idari eksik soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar
laboratuvar tarafından saklanır.
Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş sabit ve gezici
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 on iş günü içerisinde
yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder, birer nüshasını da
lisans sahibine ve gereği yapılmak üzere beş iş günü içerisinde Kuruma gönderir.
Akaryakıt ve madeni yağ numunelerinin analizi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(Değişik fıkra : 12 Eylül 2006 Sayı: 26287, Md. 1 ) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
Mühürleme
Madde 17- (Değişik fıkra: 23.02.2008 Sayı 26796, Md.2) 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.
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.
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Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının tespit
edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve
yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.
Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 13 üncü
maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.
Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği Ek-5’de 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 ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bunlarda kalır.
Mühürleme işlemi, işletmenin veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur.
Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının personeli tarafından sökülür.
Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı
kontrol edilir.
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
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tutanak İmzalamaktan İmtina Edilmesi
Madde 18- 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, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
uyarınca tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar
Ön Araştırma ve Soruşturma
Madde 19- (Değişik md. 23.02.2008 Sayı 26796 RG Md.3) Kurul, resen veya kendisine intikal eden
ihbar veya şikayetler 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 verir.
Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire
Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla
Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet
birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
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. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar.
Ön Araştırmanın Sonuçlanması
Madde 20- Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu
değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.
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Soruşturmaya Başlama, İhbar ve Geçici Durdurma
Madde 21- (Değişik Md. 23.02.2008 Sayı 26796 R.G. Md.4) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde
soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını
görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı
koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş
talep edebilir.
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten
itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul
tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.
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.
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.
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- 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.
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.
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- 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.
Raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması
amacıyla gerekli önlemler alınır.
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.
Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin
haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar
uzatılabilir.
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.
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.
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Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul Kararı
Madde 24- Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.
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.
Ön Araştırma ve Soruşturma Prosedürüne Gerek Olmayan Haller
Madde 25- Petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek
olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek
veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire
Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan,
konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.
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 uygulanmasını kararlaştırır.
Doğrudan Para Cezası Uygulanabilecek Haller
Madde 26- İhbar ve şikayet üzerine ya da yapılan denetimler sırasında;
Lisansa tabi bir piyasa faaliyetinin lisans alınmaksızın yapılmakta olduğunun tespit edilmesi halinde,
herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma almaya gerek olmaksızın Kurul tarafından
Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Denetim Raporlarının Soruşturma Raporu Gibi Değerlendirilebileceği Haller
Madde 27- İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler
neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların Kurul
tarafından, ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık ve yeterli görülmesi halinde; ilgili
denetim raporunun soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 23 ve
24 üncü maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
Kararların Tebliği ve Para Cezalarının Tahsili
Madde 28- (Değişik fıkra : 12 Eylül 2006 Sayı: 26287, Md. 2 ) Kurul Karar örneği, hakkında
soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para cezası kararı verilmesi halinde, kararın
tebliğiyle birlikte para cezası tahakkuk eder.
İdari para cezalarının tahakkuk tarihini izleyen otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Kurulca verilen para cezasının tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. İdari para cezaları tahsil edilinceye kadar, mahkeme kararı
ile ilgililerin varlıklarına tedbir konulabilir.
Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir. Kurul
kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması, kararların uygulanmasını ve para cezalarının takip ve tahsilini
durdurmaz.
Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek
şekilde kamuya duyurulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sürelerin Başlama Tarihi
Madde 29- Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar.
Tebligat
Madde 30- Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat
hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmi Gazete’de
yayımlanır.
Adli ve İdari Makamlara Başvuru
Madde 31- 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.
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 32- Petrol piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm
bulunmayan hallerde, sırasıyla petrol piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (Geçici Madde 1 olarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
değiştirilmiştir. 28/12/2007 tarih ve 26741 sayılı RG Md:1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, akaryakıt
(ihrakiye dahil) türleri için, ilgili standardında yer alan deney yöntemlerinden, sayıca en az % 40 oranında
akreditasyon alan laboratuvarlar, 1/7/2008 tarihine kadar ilgili akaryakıt türü için akredite laboratuvar olarak
addedilir.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik 20/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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BÖLÜM-2/e
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

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 üç takım 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. 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

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

13
Temmuz 2008 (Rev 7)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/e
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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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(7) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği istasyonların bayilik lisansı başvurularında aranmaz.
(8) (Değişik Cümle: 25/3/2008 tarihli ve 1549 sayılı KK ;28/03/2008 tar. 26830 sayılı RG) İmar Kanunu
hükümlerine göre imar planına “Akaryakıt İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya yapı
kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz.”
(9)Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapmak üzere tanker işlenmesi talebi halinde, başvuruya eklenir.
(Sadece istasyonlu bayiler için)
(10)Tüzel kişi başvurularında, “Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı”nda yer alan kişiler için aranır*.
(11) Kooperatiflerin taşıma ve bayilik başvurularında, “Yönetim Kurulu Üyelerinden istenir”.
(12) Şirklerin yaptıkları taşıma ve bayilik lisans başvurularında şirket ortağı kooperatif dernek, vakıf ve meslek
kuruluşlarında sadece “Yönetim Kurulu üyelerinden istenir”
Not: Piyasada faaliyette bulunanların ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki petrolün taşınması
ve depolanması için ayrıca lisans başvurusunda bulunulması gerekir.
* 18/4/2007 tarih ve 1169/7 sayılı Kurul Kararı ile eklenmiştir.
** 06/9/2007 tarih ve 1304/12 sayılı Kurul Kararı ile eklenmiştir.
***17/01/2008 tarih ve 1464/19 sayılı Kurul Kararı (RG 25/01/2008 Tarih ve 26767 Sayı) ile eklenmiştir.
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Bölüm-2
BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ
DOKÜMANIN ADI

İÇERİĞİ
RAFİNERİCİ;
Tesisi ile ilgili olarak;
¾ Adı, yeri ve yıllık kapasite,
¾ Ünitelerinin adı ve kapasite,
¾ Ünitelerde kullanılacak standart,
• İşlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktar,
• Tesisler için ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli yerleşim plan,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
İLETİM;
Tesisi ile ilgili olarak;
• Adı, güzergahı ve yıllık kapasite,
• Uygun ölçekli harita üzerinde boru hattı ve diğer ünite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
¾ İletilecek petrolün alt ve üst kalite değerleri ile asgari miktar,
¾ Kullanılacak boru çapları ve standart,
¾ Boru hattı uzunluk,
¾ Tesisinin azami ve ortalama çalışma basınç ile akış miktar,
¾ İstasyonların konum ve kapasite,
¾ Erişim ve çıkış noktası,
bilgilerinin,
TESİS BİLGİ DOSYASI yer aldığı dosya.
DEPOLAMA;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve toplam kapasite,
• Ünitelerin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Depolanacak petrolün, türü, asgari teslimat miktar ve özellik,
• Teslim alma ve teslim etme kapasite,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
İŞLEME;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve kapasite,
• Ünitelerinin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Yapılacak faaliyetler ile bunların yıllık hammadde kullanım ve üretim kapasite,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
MADENİ YAĞ;
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve kapasite,
• Ünitelerinin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
• Yıllık hammadde kullanım miktar,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
TAŞIMA;
Gemi veya araç ile ilgili olarak;
• Gemilerde onaylı sicil kaydı,
• Demiryolu ve karayolu araçlarının, özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri veya araçla ilgili sözleşme,
bilgilerinin,
yer aldığı dosya.
Yakıt Kullanımı Dosyası Serbest kullanıma konu;
• Akaryakıtın türü ve kullanım amacının,
• Bir önceki takvim yılında gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık kullanım miktarının,
• Depo sayısı, kapasitesi ve dolum imkanlarının,
yer aldığı dosya.
Yatırım Değerlendirme Teknik ve mali değerlendirmelerin yer aldığı dosya.
Dosyası
Tarife Dosyası
Tarifeye ilişkin:
• Kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yönteminin,
•
İletim ve bu hatlar ile bağlantılı depolama tesisleri için yapılan lisans başvurularında; Petrol Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği ekine göre hazırlanmış “Tarife Önerisi Formu” nun,
yer aldığı dosya.
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9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
KURUL KARARI
(Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar)
Karar No: 1153
Karar Tarihi: 4/4/2007
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, ulusal markerin akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimi
ve ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talebini düzenlemek için çıkarılmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında
Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine 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, fueloil türleri ile biodizeli,
e) 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,
f) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
g) Teslim yeri: Yetkili kuruluş tarafından ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişiye teslim edileceği yer
olup, ulusal markere ilişkin bütün yükümlülüğün ilgili lisans sahibi tüzel kişiye geçtiği yeri,
ğ) Ulusal marker Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete
konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) Yetkili Kuruluş: Kurumun, ulusal markerin temin edilmesi, stoklanması, ilgili lisans sahibi tüzel kişilere
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,
ı) Yönetmelik: 12/04/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal
Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği,
i) Kaçak petrol:
:
1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
2) Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü
ve petrol ürünlerini,
3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerini,
4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini,
j) 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,
(Ek fıkra 6.3.2008 tarih 1518/20/b say. K.K. Md.1 – 14.3.2008 t. 26816 s. RG) k) Bağımsız Gözetim
Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune
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alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile
karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markerin Talep Edilmesi, Teslim Edilmesi ve Eklenmesi
Ulusal Markerin Talep Edilmesi
MADDE 4- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, ilgili mevzuat hükümleri gereği her yıl, yıllık bildirimler
kapsamında Kuruma bildirdiği pazarlama projeksiyonu bildirimini esas alarak ulusal marker talebinde bulunur.
(2) Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talep edilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.
Ulusal marker talebini:
a) Rafineri çıkışında ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici lisansı sahipleri; Kuruma verilen pazarlama
projeksiyonlarında yer alan akaryakıt miktarlarıyla aynı olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ve yurt
içinde pazarlanacak her bir akaryakıt türü için, Ek-1’e uygun olarak düzenleyecekleri “Ulusal Marker Talep Formu”
ile,
b) Akaryakıta harmanlanan ürün ekleyecek rafinerici lisansı sahipleri akaryakıta harmanlanan ürünleri
işaretlemek için gereken ulusal markeri üç aylık dönemler itibarıyla aylık bazda Ek-1’e uygun olarak tanzim
edecekleri “Ulusal Marker Talep Formu” ile,
c) Akaryakıt ithalatı yapmak suretiyle gümrük girişinde akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü ilgili
lisans sahibi tüzel kişiler; Kuruma verilen pazarlama projeksiyonlarında yer alan akaryakıt ithalat miktarlarıyla aynı
olmak üzere aylık dönemler itibarıyla yurt içinde pazarlanacak her bir akaryakıt türü için, Ek-1’e uygun olarak
düzenleyecekleri “Ulusal Marker Talep Formu” ile,
ç) Akaryakıta harmanlanan ürün ekleyecek dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıta harmanlanan ürünleri
işaretlemek için gereken ulusal markeri aylık dönemler itibarıyla Ek-1’e uygun olarak tanzim edecekleri “Ulusal
Marker Talep Formu” ile,
d) Lisansında biodizel satışına izin verilen dağıtıcı lisansı sahipleri, işleme lisansına sahip biodizel üretim
tesisinde biodizeli işaretlemek için gereken ulusal markeri aylık dönemler itibarıyla Ek-1’e uygun olarak tanzim
edecekleri “Ulusal Marker Talep Formu” ile,
ilgili dönemden en geç onbeş gün öncesinden Kuruma ve yetkili kuruluşa yıllık bildirimler kapsamında
Kuruma bildirdiği pazarlama projeksiyonu bildirimini de ekleyerek bildirir.
(3) (Değişik fıkra - 17/01/2008 gün ve 1465 sayılı KK Md 1 – 25/01/2008 tarih ve 26767 sayılı RG de
ilan edilmiştir) Tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıtı satın alan ilgili lisans
sahipleri, söz konusu akaryakıt içerisindeki marker oranını yetkili kuruluşa tespit ettirdikten sonra, 4458 sayılı
Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıtı satın alan ilgili lisans sahipleri Kurumca belirlenen şart ve seviyede marker
içerecek şekilde ekleme yapmak için gereken ulusal markeri Ek-1’e uygun olarak tanzim edecekleri “Ulusal Marker
Talep Formu” ile ulusal marker ekleme tarihinden en geç 7 gün öncesinden Kuruma ve yetkili kuruluşa bildirir.
(4) (Değişik fıkra - 07/02/2008 gün ve 1489 sayılı KK Md 1-13/02/2008 tarih ve26786 sayılı RG)
01/01/2008 tarihinden itibaren; yurt içinde pazarlayacağı akaryakıta eklemek üzere ulusal marker talebinde
bulunacak olan ilgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurum tarafından belirlenen tutarda Ek-3’e uygun olarak
düzenlenecek teminat mektubunu Kuruma ibraz eder. Teminat mektubunu Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibi
tüzel kişilerin ulusal marker talepleri karşılanmaz. İlgili lisans sahibi tüzel kişilerce Kuruma ibraz edilecek teminat
tutarının belirlenmesinde; Kurumdan daha önce ulusal marker teslim alan ilgili lisans sahibi tüzel kişilerin teslim
aldığı aylık ortalama ulusal marker miktarı, Kurumdan ilk defa ulusal marker teslim alacak ilgili lisans sahibi tüzel
kişilerin Kuruma sunduğu veya sunacağı pazarlama projeksiyonundaki aylık ortalama ulusal marker eklenecek
akaryakıta karşılık gelen ulusal marker miktarı esas alınır. Teminat tutarı 5 inci maddede belirtilen ulusal marker
bedeli üzerinden hesaplanır. Teminat tutarı, 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirası’nı aşamaz.
(5) Kurum ilgili lisans sahibi tüzel kişilerden teminat tutarının arttırılmasını isteyebilir.
(6) İlgili lisans sahibi tüzel kişinin teslim aldığı ulusal markerin kullanıldığının veya iade edildiğinin
belgelendirilmesi ve ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından talep edilmesi halinde teminat mektubu Kurum
tarafından iade edilir.
Ulusal Markerin Teslim Edilmesi
MADDE 5- (1) (Değişik fıkra - 17/01/2008 gün ve 1465 sayılı KK Md 2 – 25/01/2008 tarih ve 26767
sayılı RG de ilan edilmiştir) Yetkili kuruluş tarafından; “Ulusal Marker Talep Formu”nda yer alan akaryakıt/
akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük

2
Temmuz 2008 (Rev 7)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
KURUL KARARLARI

BÖLÜM- 5/g

Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından
tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan ulusal marker, pazarlama projeksiyonu
bildiriminde yer alan miktar ile kontrol edilir ve Ek-2’de bulunan “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” düzenlenerek
“Ulusal Marker Talep Formu”nda belirtilen tarihte ve ulusal marker 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) “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ve tutanak yetkili kuruluş tarafından bir nüshası ilgili lisans sahibine,
bir nüshası da Kuruma teslim edilmek üzere üçer nüsha olarak tanzim edilir.
(4) (Değişik: 6.3.2008 tarih 1518/20/b sayılı KK Md.2 – 14.3.2008 tarih 26816 sayılı RG ilan edilmiştir)
Mücbir sebep sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız gözetim firmasınca
düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş 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 bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan
her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması
kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit
edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker
bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden
ulusal marker verilmez.
(5) (Ek fıkra: 06/12/2007 gün ve 1402 sayılı KK Md 2 – 13/12/2007 tarih ve 26729 sayılı RG de ilan
edilmiştir.) İlgili lisans sahibi yukarıda belirtilen 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 sahibi tüzel kişinin teminat mektubunun
ulusal marker bedeli kadarı nakde çevrilir. Nakde çevrilen teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini
karşılamaması halinde, ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum
hesabına yatırılması için 3 iş günü süre verilir. Bedelin ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenmemesi halinde
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(6) Yetkili kuruluşça teslim edilen ulusal markerin güvenlik ve usulüne uygun kullanımından teslim alan
ilgili lisans sahibi tüzel kişi sorumludur. Ulusal markeri teslim alan ilgili lisans sahibi tüzel kişi bir başka lisans
sahibine veya bir başkasına veremez, hiçbir şekilde kullandıramaz ve ilgili lisans sahibi tüzel kişiler veya üçüncü
kişiler arasında ulusal marker ticareti yapılamaz.
Ulusal marker eklenmesi
MADDE 6- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak
veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir.
(2) (Ek fıkra : 6.3.2008 t. 1518/20/b say.KK Md.3 – 14.3.2008 tar. 26816 say RG yayımlanmıştır.) Ulusal
marker ekleme işlemleri, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bağımsız gözetim firması nezaretinde yapılır.
Bağımsız gözetim firması nezaret ettiği ulusal marker ekleme işlemlerine ilişkin rapor düzenler.
(3) Ulusal Marker Talep Formu”nda belirtilen ulusal markerin ait olduğu dönemde kullanılmayan marker
miktarı bir sonraki dönemde talep edilecek ulusal marker miktarından düşülür ve Kurum ve yetkili kuruluşa
bildirmek kaydıyla, kalan ulusal marker ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir sonraki dönemde kullanılır.
Teslim alınan ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde, Kurum ve yetkili
kuruluş derhal bilgilendirilir ve kullanılmayan ulusal marker yetkili kuruluşa derhal teslim edilir.
(4) (Değişik fıkra 6.3.2008 t. 1518/20/b say. KK Md.4 – 14.3.2008 T.26816 s.RG yayımlanmıştır)
Akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı
Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarına karşılık kullanılması gereken ulusal markerin, ait olduğu döneme ait
“Ulusal Marker Talep Formu” ve “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ile birlikte, işaretlenen akaryakıt/akaryakıta
harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na
göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tasfiyesi yapılan
akaryakıta ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya satış belgesi, ulusal markerin eklendiğine dair beyan ile
ulusal marker ekleme işlemine ilişkin bağımsız gözetim firması raporu, ilgili lisans sahibi tarafından ait olduğu
dönemi takip eden ayın en geç beş işgünü içinde Kuruma teslim edilir.
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(5)Ulusal Marker Talep Formu”nda belirtilen ulusal markerin ait olduğu dönemde kullanılmayan marker
miktarı bir sonraki dönemde talep edilecek ulusal marker miktarından düşülür ve Kurum ve yetkili kuruluşa
bildirmek kaydıyla, kalan ulusal marker ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir sonraki dönemde kullanılır.
Teslim alınan ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde, Kurum ve yetkili
kuruluş derhal bilgilendirilir ve kullanılmayan ulusal marker yetkili kuruluşa derhal teslim edilir.
(6) (Değişik fıkra : 17/01/2008 gün ve 1465 sayılı KK Md 3 – 25/01/2008 tarih ve 26767 sayılı RG de
ilan edilmiştir) Akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki
akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri
Genel Müdürlüğü tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarına karşılık kullanılması gereken ulusal markerin, ait
olduğu döneme ait “Ulusal Marker Talep Formu” ve “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” ile birlikte, işaretlenen
akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak petrol kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı
Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıta ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya satış belgesi ile ulusal
markerin eklendiğine dair beyan ilgili lisans sahibi tarafından ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç beş işgünü
içinde Kuruma teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Düzenlenecek belge ve formlar
MADDE 7- (1) 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.
Mali hükümler
MADDE 8- (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.
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Yürürlük ve Yürütme
(Ek Madde: 6.3.2008 t. 1518/20/b say. KK Md.4 – 14.3.2008 T.26816 s.RG yayımlanmıştır)
Geçici Madde 1- Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam
etmekte olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim
firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir.”
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 9- (1) 19/04/2006 tarihli ve 726/9 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
EKLER:
EK-1 Ulusal Marker Talep Formu
EK-2 Ulusal Marker İzleme Çizelgesi
(Ek 06/12/2007 gün ve 1402 sayılı KK Md 3 – 13/12/2007 tarih ve 26729 sayılı RG de ilan edilmiştir.)
Ek-3. Örnek Teminat Mektubu
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(Değişik Ek - 17/01/2008 gün ve 1465 sayılı KK Md 3 – 25/01/2008 tarih ve 26767 sayılı RG de ilan edilmiştir)
Ek-1
ULUSAL MARKER TALEP FORMU
1. İlgili Lisans sahibinin Bilgileri
Lisans Numarası
Adı
Adres
Telefon ve Faks
2. Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıtın
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) (m3)
3. İthalatın yapılacağı 1
Antrepo İşletmecisinin Lisans Numarası
Gümrük İdaresinin Adı2
Antrepo Adı 2
4. Ulusal Marker Eklenecek Biodizelin
Üretici İşleme Lisansı Numarası
Üretim Tesisi Adresi
5. Ulusal Marker Eklenecek Harmanlanan
Ürünün
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
6. Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmiş Kaçak Petrol Kapsamındaki Akaryakıt /
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve Tasfiye İşleri Döner
Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Ekleme Yapılacak Tesis Adı ve Lisans
Numarası
Ulusal Markerin Tesliminin İstendiği Tarih:
Ulusal Markerin Kullanılacağı
Dönem :
İMZA
…./…/…..
Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi
……………………………
Not: 1. 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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(Değişik Ek - 17/01/2008 gün ve 1465 sayılı KK Md 3 – 25/01/2008 tarih ve 26767 sayılı RG de ilan edilmiştir)
Ek-2
ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ
1. Ulusal Markeri Teslim Alan
Lisans Sahibinin Adı
Lisans Numarası
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Alınan Ulusal Marker
Miktarı
2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıt/Biodizel/Harmanlanacak Ürün/ Tasfiye
Edilmiş Kaçak Petrol Kapsamındaki Akaryakıt/4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre
Tasfiyelik Hale Gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarafından Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt
Cinsi/Türü
Miktarı (M ton) / (m3)
Rafineri/Antrepo/Biodizel
Üretim Tesisi / Depolama
Tesisi Adı ve adresi
3. Ulusal Markeri Teslim Eden
Yetkili Kuruluş
Sorumlu Kişinin
Adı ve Soyadı
Teslim Edilen Ulusal Marker Miktarı (kg)/(lt):

Ulusal Markerin
Dönem:

Kullanılacağı

İMZA
ONAY
…./…/…..

Markeri Teslim Eden
Alan

Markeri Teslim

Adına
Adına
Adı Soyadı

Adı Soyadı

Not: 3 Nüsha Düzenlenecektir
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(Ek 06/12/2007 gün ve 1402 sayılı KK Md 3 – 13/12/2007 tarih ve 26729 sayılı RG de ilan edilmiştir.)
Ek-3
TEMİNAT MEKTUBU
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Ziyabey Caddesi, No:19 Balgat / 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) YTL’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 imza
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30 Haziran 2006 tarihli ve 26214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
KURUL

KARARI

Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
Karar No: 796

Tarih

: 19/06/2006

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (1) Bu Kararın amacı, 04/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda ve 17/06/2004
tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer alan dağıtıcılar arası
akaryakıt ticareti ve iznine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.
Tanımlar
Madde 2 – (1) (Değişik Madde: 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 1) Bu Kararda geçen;
a) Akaryakıt İkmal Tesisi: Lisanslı depoları ve dağıtıcı lisanslarına alt başlık olarak kayıtlı depolama tesislerini,
b) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
c) İzin: Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan ve Kurul tarafından verilen dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin
izni,
d) Hizmet Alım Sözleşmesi: Dağıtıcı lisansı sahiplerinin stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla ilgili
mevzuat kapsamında depolama lisansı sahibi kişilerle yaptığı özel hukuk sözleşmesini,
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) Mücbir Sebep: Kendisinden etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına
karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek ve etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek mahiyette olan doğal afetler, terör ve savaş gibi olaylar ile hava
muhalefeti nedeni ile gemi tahliye problemleri, ithalat işlemlerindeki gecikmeler, yurt içi rafinerilerin üretim
sorunları, yurt içi taşımalarda meydana gelen sorunlar, depolama tesislerinde meydana gelen teknik arızalar ve
benzeri olayları,
ifade eder.
Genel Esaslar
Madde 3 – (1) (Değişik Madde: 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 2) Dağıtıcı lisansı sahipleri,
ilgili mevzuatta belirtildiği üzere serbest kullanıcıların ve sözleşmelerle oluşturdukları bayilerinin akaryakıt
ihtiyacının karşılanması amacıyla ticarete konu akaryakıtın türü, miktarı ve ticaretin gerçekleştirileceği yer ve
dönemi belirtmek suretiyle, mücbir sebebe dayanarak veya üçer aylık dönemler halinde dağıtıcılar arası akaryakıt
ticareti kapsamında akaryakıt ticaret izni talebinde bulunabilirler.
Sınırlamalar (Ek başlık : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md.3)
Madde 4 - (1) (Değişik Fıkra: 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 3) Aynı ilde depolama lisansı
sahibi şirketler ile yeterli miktarda akaryakıt için yapılmış hizmet alım sözleşmesi veya lisanslı deposu bulunmayan
dağıtıcı lisansı sahibi şirketler, aynı ilde dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında akaryakıt satış izni talebinde
bulunamazlar.
(2) (Değişik Fıkra: 25/03/2008 tarih ve 1550 s. Kurul Kararı 02/04/2008 t ve 26835 s. RG) Aynı ilde
(ülkemiz sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında, yerli ve yabancı uçaklara ihrakiye teslimi amacıyla
kullanılmakta olan akaryakıt ikmal tesisleri hariç) akaryakıt ikmal tesisi olan dağıtıcı lisansı sahipleri kendi
aralarında bu ilde gerçekleştirilecek dağıtıcılar arası akaryakıt temini veya satışı için mücbir sebepler haricinde izin
talebinde bulunamazlar.
(3) Dağıtıcı lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonlarında ve lisanslarında yer almayan akaryakıt
türleri için dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni başvurusunda bulunamazlar.
(4) (Değişik Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 3) Dağıtıcı lisansı sahibinin dağıtıcılar arası
akaryakıt ticareti kapsamında yapacağı akaryakıt temini ve satışı taleplerine konu olan akaryakıt miktarının yıllık
toplamı, lisans alma tarihi ile izin başvurusu arasındaki sürenin;
a) Bir yıldan daha kısa olması durumunda, dağıtıcının Kuruma beyan ettiği yurt içi beyaz ürün satış projeksiyonunda
belirtilen miktarın,
b) Bir yıldan daha uzun olması durumunda,
1) Bir önceki takvim yılı içerisinde lisans alan dağıtıcılar için, lisans aldıkları tarihten itibaren bir yıllık süre
içerisinde gerçekleştirdikleri toplam yurt içi beyaz ürün satış miktarının,
2) Daha önceki yıllarda lisans almış olan dağıtıcılar için ise izin başvurusundan bir önceki takvim yılı içerisinde
gerçekleştirdikleri toplam yurt içi beyaz ürün satış miktarının yüzde ellisinden fazla olamaz.
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(5) (Ek Fıkra : 20/6/2007 t. ve 1233 s. Kurul Kararı, Md. 1) Bu maddenin uygulanmasında; İstanbul ili,
Anadolu ve Avrupa yakası olarak ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
İzin Başvurusu
Madde 5 – (1) Değişik Fıkra :31/12/2007 t ve 1451 s Kurul Kararı Md 1 -10/01/2008 t ve 26752 s RG
ilan edilmiştir) Diğer dağıtıcılardan akaryakıt temin etmek ve diğer dağıtıcılara akaryakıt satmak isteyen dağıtıcı
lisansı sahipleri; karşılıklı olarak onayladıkları ve Ek-1’de örneği bulunan Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaret İzni
Başvuru Formunu, akaryakıt alımı yapmak isteyen şirket tarafından temin gerekçesini içeren bir yazı ekinde ve
yılın;
a) 1. (**) Çeyrek dönemi (Ocak-Şubat-Mart) için Aralık ayının,
b) 2. (**) Çeyrek dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) için Mart ayının,
c) 3.(**) Çeyrek dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için Haziran ayının,
d) 4.(**) Çeyrek dönemi için (Ekim-Kasım-Aralık) için Eylül ayının
onbeşinci gününe kadar asıl suretini Kuruma yazılı olarak ibraz etmek, elektronik posta ile iletmek ve izin
başvuru formu başına, formu imzalayan her iki şirket tarafından da ödenecek olan akaryakıt ticaret izni bedelinin
Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin dekontları ibraz etmek suretiyle izin başvurusunda bulunurlar.
(2) (Ek Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 4) Mücbir sebep halinde, mücbir sebebin ortaya
çıkış tarihinden itibaren başlayarak ve içinde bulunulan çeyrek döneminin son gününü kadar aşmayacak bir süre
için, mücbir sebebi açıklayan bir temin gerekçesi yazısının ekinde Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaret İzni Başvuru
Formunun Kuruma sunulması suretiyle izin başvurusunda bulunulabilir.
(3) (Ek Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 4) İzin taleplerinin sonuçlandırılması için gerekli
görülmesi halinde Kurum başvuru sahiplerinden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İzin Başvurusunun Sonuçlandırılması
Madde 6 - (1) (Değişik Madde : 20/7/2006 tarih ve 835 s. Kurul Kararı) İlgili mevzuat dahilinde usulüne
uygun şekilde yapıldığı tespit edilen dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni başvuruları Petrol Piyasası Dairesi
Başkanlığınca sonuçlandırılır. İzin kararında izne konu akaryakıtın türüne, miktarına, akaryakıt ikmalinin yapılacağı
tesise ve döneme ilişkin bilgiler yer alır.
(2) Bir önceki üç aylık döneme ilişkin olarak Ek-2’de yer alan Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Üç Aylık
Gerçekleşme Raporunu süresinde Kuruma yazılı olarak ibraz etmeyen dağıtıcılara yeni izin verilmez.
(3) Ticarete izin verilmeden önce veya verilen iznin kapsamı dışında dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti
yapılamaz.
(4) (Ek Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 5) İzin kararı akaryakıt temin izni talebinde
bulunan dağıtıcıya tebliğ edilir. Akaryakıt satış talebinde bulunan dağıtıcı söz konusu tebligatta yer alan bilgileri
kontrol etmek ve bu bilgilere uygun olarak akaryakıt teslimatı yapmakla yükümlüdür.
Gerçekleşme Raporu
Madde 7 - (1) (Değişik Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 6) Diğer dağıtıcılardan
akaryakıt temin eden ve diğer dağıtıcılara akaryakıt satan dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından karşılıklı olarak
onaylanan ve Ek-2’de örneği bulunan Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Üç Aylık Gerçekleşme Raporu; akaryakıt
alımı yapmış olan dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yılın,
a) 1. Çeyrek dönemi (Ocak-Şubat-Mart) için Nisan ayı,
b) 2. Çeyrek dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) için Temmuz ayı,
c) 3. Çeyrek dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için Ekim ayı,
d) 4. Çeyrek dönemi için (Ekim-Kasım-Aralık) için Ocak ayı,
içerisinde asıl sureti Kuruma yazılı olarak ve elektronik posta ile Kuruma ibraz edilir.
(2) (Ek Fıkra : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 6) İlgili mevzuattaki diğer bildirim
yükümlülükleri saklıdır.
Yürürlük
Madde 8 - (1) (Değişik Madde : 20/7/2006 tarih ve 835 s. Kurul Kararı) Bu Karar’ın,
a) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 01/01/2007,
b) Diğer maddeleri 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Geçici Madde 1 – (1) (Ek Madde : 29/6/2006 tarih ve 813 s. Kurul Kararı) Akaryakıt ticaretine ilişkin
miktar, yer, tarih ve depo bilgilerinin Kuruma bildirilmesi kaydıyla 01/07/2006 ve 31/07/2006 tarihleri arasında
dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine izin verilmiştir.
Geçici Madde 2 – (1) (Ek Madde: 20/7/2006 tarih ve 835 s. Kurul Kararı) Bu Kararın 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasındaki oran 01/08/2006 ve 31/12/2006 tarihleri arasındaki dönem için yüzde 25 olarak uygulanır.
Geçici Madde 3 – (1) (Ek Madde : 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 9) Bu Kararın 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrası 01/04/2007 ve 30/06/2007 tarihleri arasındaki dönem için yapılan izin başvurularında
uygulanmaz.

EK-1 - Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaret İzni Başvuru Formu
EK-2 - Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Üç Aylık Gerçekleşme Raporu

* (22/3/2007 tarihli ve 1137 sayılı Kurul Kararı, Md. 10) 22/3/2007 tarihli ve 1137 sayılı Kurul Kararı’nın 9 uncu
maddesi Karar alındığı tarihte, diğer maddeleri bir sonraki dönemden (3. Çeyrek Dönem) itibaren uygulanmak üzere
01/04/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
** DÜZELTME
04/01/2008 tarihli ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 31/12/2007 tarihli ve 1451
sayılı Kurul Kararında, MADDE 1’de yer alan a), b), c) ve d) şıkları sehven eksik yazıldığından tamamlanarak
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
a) 1. Çeyrek dönemi (Ocak-Şubat-Mart) için Aralık ayının,
b) 2. Çeyrek dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) için Mart ayının,
c) 3. Çeyrek dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için Haziran ayının,
d) 4. Çeyrek dönemi için (Ekim-Kasım-Aralık) için Eylül ayının
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DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARET İZNİ BAŞVURU FORMU

TALEP
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DÖNEMİ

AKARAYAKIT TİCARETİNİN YAPILACAĞI AKARYAKIT İKMAL
TESİSİNİN
LİSANS
ADI
İLİ
NUMARASI

TİCARETE KONU AKARYAKITIN
TÜRÜ

MİKTARI (TON)

Ara Toplam:
GENEL TOPLAM:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kabul ettiği Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'a ve ilgili mevzuata uygun olarak
Yılının ... Çeyrek Dönemi içinde akaryakıt satışı ve temininde bulunduğumuzu kabul ve beyan ederiz.
(Alıcı)
DAĞITICI ŞİRKETİN
ADI
:
LİSANS NUMARASI :
İMZA-KAŞE
:
(Şirketi temsil ve ilzama yetkili)

Şubat 2008 (Rev 6)

(Satıcı)
DAĞITICI
ŞİRKETİN
ADI :
LİSANS NUMARASI :
İMZA-KAŞE :
(Şirketi temsil ve
ilzama yetkili)

.....
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EK-2 (Değişik Tablo: 22/3/2007 t. ve 1137 s. Kurul Kararı, Md. 8)
DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME RAPORU

TALEP
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

AKARAYAKIT TİCARETİNİN YAPILDIĞI AKARYAKIT İKMAL
TESİSİNİN
LİSANS
ADI
İLİ
UMARASI

SATIŞ FATURASININ
TARİHİ

NUMARASI

TİCARETE KONU AKARYAKITIN
MİKTARI
TÜRÜ
(TON)

Ara Toplam:
GENEL
TOPLAM:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kabul ettiği Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'a ve ilgili mevzuata uygun olarak ......
Yılının ... . Çeyrek Dönemi içinde akaryakıt satışı ve temininde bulunduğumuzu kabul ederiz.
(Alıcı)
DAĞITICI ŞİRKETİN
ADI
:
LİSANS NUMARASI :
İMZA-KAŞE
:
(Şirketi temsil ve ilzama yetkili)

(Satıcı)
DAĞITICI
ŞİRKETİN
ADI :
LİSANS
NUMARASI :
İMZA-KAŞE :
(Şirketi temsil ve
ilzama yetkili)
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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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KURUL KARARI
(PETROL PİYASAINDA DAĞITICI LİSANS SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM SİSTEMİNE
İLİŞKİN USUL ve ESASLAR)
Karar No: 1240

Karar Tarihi: 27/6/2007

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli
markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve
bayilerinde kaçak petrol 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) Bu Kararda geçen;
a) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve
madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
d) Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt
dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
f) 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
g) Kaçak Petrol:Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,
Yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan
petrolü ve petrol ürünlerini,
Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve
benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya
bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol
ürünlerini,
10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol
ürünlerini,
Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her
türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde
alınan petrolü ve petrol ürünlerini
ğ) Ulusal marker: Akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde; sanayide yan ürün olarak veya diğer
şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari
faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,
h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol
ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon
Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon
kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını,
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
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü
MADDE 4- (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin
kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapar, bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik
yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:
a) (Değişik bend: 18/10/2007 tarih ve 1348 sayılı Kurul Kararı Md 1 (24/10/2007 tarih ve 26680
sayılı RG) Akaryakıt dolum tesisinde satışa açılan her yeni tanktan bağımsız gözetim firması nezaretinde teknik
düzenlemelere uygun olarak biri şahit diğeri kendinde kalmak üzere iki adet numune alır veya aldırır.
Numuneleri mühürleyerek numunelerin üzerine; lisans sahibinin adı, numunenin alındığı tank numarası, ürün
cinsi, alındığı tarih ve numune seri numarasını okunaklı şekilde kaydeder. Söz konusu tanktan bayilere yapılan
her bir satış için taşıma aracının dolum ve boşaltım ünitelerinin mühür numaraları ile şahit numunenin seri
numarası işlenmiş tutanağı bayilere iletilmek üzere teslim eder. Bayinin talep etmesi halinde bayiye teslim edilen
akaryakıtın ulusal marker kontrolünü yapar veya yaptırır. Bağımsız gözetim firması, şahit numuneyi yed-i emin
sıfatıyla teknik düzenlemelere uygun olarak saklar ve Kurum tarafından istenmesi halinde test ve analiz
yapılmak üzere Kurumca belirlenen akredite laboratuvara teslim eder. Şahit numune, alım tarihini izleyen
doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli ve/veya idari soruşturma başlatılmaması halinde imha
edilebilir. Adli ve/veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci
tamamlanana kadar bağımsız gözetim firması tarafından saklanır.
b) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda,
günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. Merkez bağlantısı olan istasyon
otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Kayıt dışı ikmal ve satış
tespit edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirir.
c) Bayilerin, üç aylık dönemler itibarıyla akaryakıt stok ve alım satım mutabakat raporları oluşturmasını
sağlar.
ç) Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin
isimlendirilmesi hususlarının Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder.
d) (Değişik bend:30/06/2008 tarih ve 1660 sayılı K.K. Md 2 ) Tahsis edeceği kalite kontrol araçları ve
kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri denetler; tank, pompa
bakım ayarları ve kalibrasyonu, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunup
bulunmadığı kontrollerini yapar.
e) (Değişik bend: 18/10/2007 tarih ve 1348 sayılı Kurul Kararı Md.1, 24/10/2007 tarih ve 26680
sayılı RG) İhbar ve şikayet üzerine alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste
ikmal edilen her bir akaryakıt türünden numune alır ve bu numunelerde 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte öngörülen
analizleri yaptırır.
f) Kendilerine iletilen ihbar ve şikayetler üzerine ihbar ve şikayetin geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün
içerisinde ihbar veya şikayete konu hususların niteliğine uygun denetim yapar.
g) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin dağıtıcı değiştirmesi
halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden itibaren en geç iki ay; dağıtıcı şirket birleşmeleri veya
dağıtıcı şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde akaryakıt
istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar.
ğ) Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri için ücretsiz telefon numarası, elektronik
posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini ve bu bilgilere ilişkin levha ve çıkartmaların bayilerine ait
tesislerde tüketiciler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asılmasını sağlar.
h) Yapılan kontrollerde aykırılıklar bulunması halinde düzenlenen belgeleri kontrol tarihinden itibaren 7
gün içerisinde Kuruma gönderir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik Başlık: 27/12/2007 tarih ve 1442 sayılı Kurul Kararı Md 1 30/12/2007 ve 26742 sayılı RG)
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 -(Ek- 27/12/2007 tarih ve 1442 sayılı Kurul Kararı Md 1 30/12/2007 ve 26742 sayılı
RG) Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte
olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette
Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış
gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar Bağımsız Gözetim Firması olarak addedilir.
Yürürlük
MADDE 5-(1) (Değişik madde: 30/06/2008 tarih ve 1660 sayılı Kurul Kararı Md. 3) Bu Kararın 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 01/07/2010 tarihinde, (d) bendi 01/07/2008 tarihinde, diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Ek-1
G.T.İ.P.

MADDE ADI

2710.11.15.00.11

Yakıt Nafta

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2710.19.41.00.11

Motorin

2710.19.45.00.11

Motorin

2710.19.45.00.12
2710.19.49.00.11
2710.19.49.00.13

Kırsal Motorin
Motorin
Deniz motorini (DMX)

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME
Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
9)
Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
4) ile Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 5) ve
(Akaryakıt Seri No: 10)

Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
8)
Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 1)
ve Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 6),
(Akaryakıt Seri No:11)
Denizcilik Yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini, Karıştırılması,
Harmanlanması ile Piyasaya Arzına İlişkin
Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 1)
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2710.19.61.00.11

Fuel Oil 3

2710.19.63.00.11

Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)

2710.19.65.00.11

Fuel Oil 5

2710.19.69.00.11

Fuel Oil 6

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
7)

Otobiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Azına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
2)
Yakıtbiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve
Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Azına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:
3)
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Ek-2
Başvuru Formu
TSE .....................
Temsilciliğine

…/…/ 2008

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak
istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz
ederiz.
Firmanın Unvanı
Yetkili İmza

Ekleri:
−
−
−

Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi
İmza sirküleri veya vekaletname sureti
Aşağıdaki Belgelerden Biri:
− Tescil numarası almış Gümrük Beyannamesi
− Antrepo Beyannamesi
− Özet Beyan
− Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

İTHALATÇININ:
-

Unvanı ve Adresi
Telefon, Telefaks numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:
-

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Menşei ve Markası
Cinsi, Sınıfı, Türü
Miktarı

İTHALATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK İDARESİ:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEKNİK DÜZENLEME:
(Değerlendirmeye esas alınan teknik düzenlemenin ithalatçı
tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.)
.......
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Ek-3

Taahhütname Örneği
Dış Ticaret Müsteşarlığına

İthal etmek istediğimiz ............................. G.T.İ.P.’li ...................kg/ton/m3/adet
..................................................................................................................................................... isimli ürünü
.............da yapılacak olan ............................ etkinliği kapsamında kullanacağımızı, üçüncü kişilere
devretmeyeceğimizi, piyasaya arz etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket
edildiği takdirde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithal konusu malın CIF değerinin %
60'ının, tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi; ithal partisi ürünü
üretim tesisinde bulunan ürüne monte edildiğinin yetkili kuruluş tarafından tevsik edilmesini müteakip
kullanılacağını ve ürünün temel gerekler bakımından güvenli olduğunu, güvenli olmadığının tespit edilmesi
halinde 29/06/2001 tarih ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun’da belirtilen yükümlülükleri ve müeyyideleri kabul edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firmanın Unvanı
Yetkili İmza
Tarih
Adres:
Vergi Dairesinin adı:
,
,,,,,
Vergi Sicil Numarası:
Gümrük Beyannamesinin Tarihi ve Sayısı:
İthal Konusu Maddenin CIF Değe
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KURUL KARARLARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BÖLÜM 5/ı

30 Temmuz 2006 Tarih ve 26244 sayılı RG’de yayımlanmıştır.
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) 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 İbare 29/11/2007 t. 1394 KK- 05/12/2007 – 26721 sayılı RG de ilan edilmiştir.) Bu
Karar, 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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KURUL

KARAR TARİHİ:25/05/2007

KARARI

KARAR NO:1206/17

17. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının 18/05/2007 tarihli ve PPD\13.870.2\7309 sayılı Başkanlık
Makamına Müzekkeresi çerçevesinde;
a) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen duruma uygun (K1, C2, L1, L2, E2 v.b.) yetki belgelerinde
yapılan yanlışlık ve değişiklikler için ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından 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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