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Sayı   : 38591462 - 010.07.03 - 2020 - 2061 27.07.2020
Konu : Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Sirküler No: 855

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; "Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin 
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ" 24 Temmuz 2020 Tarihli ve 31195 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış 
olup,

- Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişilerin başvurularının nasıl 
yapılacağı,

- Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusunda istenen belgelerin 
başvuruya eklenmesi gerektiği,

-Uygunluk başvurusunun değerlendirilmesi,
-Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda izlenmesi gereken 

prosedürler, 
açıklanmaktadır.
Söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", 

"Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayımlanmaktadır.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,

 
İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter 

Ek: Tebliğ Örneği (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 
Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Evrak Tarihi ve Sayısı: 27.07.2020-2061 c1
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- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri 
Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez 
Birliği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- WISTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri 
Odası)
- TMMOB (Gemi Mühendisleri Odası)
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- K.T.Ü DUİM Mezunlar Derneği
- ODEMED Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mezunlar Derneği
- Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Lisesi Mezunlar 
Derneği



24 Temmuz 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31195 

TEBLİĞ 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE 

YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

  

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol 

Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 

altıncı fıkrasında yer alan “ithal” ibaresi “ithalat” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 6 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri 

Kurum tarafından belirlenen elektronik altyapı aracılığı ile sisteme yükler ve elektronik imza ile imzalayarak başvuruyu 

tamamlar. 

(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterden onaylı 

suretinin başvuruya eklenmesi gerekir. 

(3) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu 

eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun iade edileceği başvuru sahibine 

bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru iade edilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki 

belgeler başvuruya eklenir: 

a) Sanayi Sicil Belgesi. 

b) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti. 

c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin 

sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh 

adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi. 

ç) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış 

fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5). 

d) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin 

başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi. 

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer 

alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler başvuruya eklenir: 

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti. 

b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının 

yer aldığı imza sirküleri. 

c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi 

(Ek-6). 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama 

veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki 

verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, 

gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma 

ait resmi yazının başvuruya eklenmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan 

belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci, yedinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk 

yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün 

kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük 

tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu 

numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle 

kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek 

izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir.” 



 “(7) Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk veya 

müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve ihtiyaç duyulan ürün ile 

miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla, 

a) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan, 

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz 

edilmeden, 

uygunluk yazısı verilebilir.” 

“(11) Başvuruya eklenen belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç 

duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve 

diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı 

ve/veya yetkili idarelere bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince 

muhataba uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Oluru ile 

alınabilir.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli 

mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan 

denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya 

onaylı suretleri ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için yeni başvuru sırasında elektronik olarak 

sisteme yüklenir. 

(3) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen miktarı stok olarak 

kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır. Ancak, kapatılacak izin kapsamında 

herhangi bir temin yapılmamış olması durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz.” 

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

  

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

24/4/2013 28627 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 29/6/2013 28692 

2- 5/6/2014 29021 

3- 28/12/2014 29219 

4- 18/3/2015 29299 

5- 31/12/2015 29579 

6- 1/7/2016 29759 

7- 31/12/2016                       29935 (3. Mükerrer) 

8- 10/3/2017 30003 

9- 8/9/2017 30174 

10- 22/2/2019 30694 

11- 27/12/2019 30991 
  

  
 


