
 
 

1 
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 26.11.2013 

Sayı: 2013/217       Ref: 4/217   
 

 

Konu: 

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT 

DIŞINDAN TEMİNİNE İLİŞKİN UYGUNLUK YAZISI ŞARTI BAŞTA OLMAK 

ÜZERE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE DAİR TEBLİĞ 1 OCAK 2014’DE 

YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR 

 

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 Tebliğ” hakkında 03.05.2013 tarih ve 2013/118 sayılı sirkülerimiz, tarafınıza 

gönderilmişti.  

 

Ayrıca 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol 

Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkındaki 02.07.2013 tarih ve 2013/148 

sayılı sirkülerimiz de tarafınıza gönderilmişti.  

 

Hatırlanacağı üzere söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemelere göre,  

 

 Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin tebliğin 5’inci maddesinde yer alan 

durumlar hariç olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi 

için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan uygunluk yazısı alınması 

gerekmektedir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol 

ürünlerinin; 

a) Yurt içinden temini sanayiciler, 

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar 

tarafından yapılabilir. 

 Tebliğ ekinde yer alan Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen 

ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan 

uygunluk yazısı alan kişilere satabilir. 

 Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez. 

 Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde 

bulunabilir. 

 İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye 

şirketi olması zorunludur. 

 İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri maddeleri başka kişilere veremez. 

 

Yukarıda kapsamı hakkında oldukça özet bir şekilde bilgi verdiğimiz tebliğin yürürlük 

tarihi 01.07.2013 tarihinden 01.01.2014 tarihine ertelenmişti. Uygunluk yazısı 

yükümlülüğünün 01.01.2014 tarihinde başlaması nedeniyle bu tarihten sonra akaryakıt 

haricinde kalan petrol ürünlerinin (Tebliğ ek1 ve ek2) yurtiçi ve yurtdışı temininde uygunluk 

yazısı aranacaktır. 
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Uygunluk yazısının alınmasına ilişkin detaylı açıklamalara yukarıda yer verdiğimiz 

sirkülerlerimizden ve söz konusu tebliğden ulaşabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla,   

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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