05 Ağustos 2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No : 3339-13

Karar Tarihi : 28.07.2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında
Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar
alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, piyasaya arz edilen akaryakıtların kalitesine yönelik
risklerin ve bunlara ilişkin önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik
düzenlemelerde yer alan özellik değerlerine ilişkin, dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi
dağılımının; izlenmesi, derlenmesi, yorumlanması ve raporlanması, ilgililerin seçilen
yükümlüklere uyumunun kontrol edilmesi, aykırılık tespiti halinde sorumlular hakkında
gerekli işlemlerin başlatılması faaliyetlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) İlgili mevzuatta yer alan tanımlara ek olarak, bu Karar’da yer alan;
a) Laboratuvar: Kurum ile numune analizlerine ilişkin Hizmet Alımı Sözleşmesi
imzalayan laboratuvarı,
b) Numune Alma Tutanağı: Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan
numune alma tutanağını,
c) Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi: Yığını oluşturan her elemanın seçilecek örneğe
girme şansının eşit olduğu olasılıklı örnekleme yöntemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Akaryakıt Türü, Numune Alınacak Mahaller ve Numune Sayısı, Numunelerin
Alınması, Laboratuvara Sevki, Analizi ve Raporlanması
Akaryakıt Türü
MADDE 4- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında,
a) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan,

b) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan,
c) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan,
d) Motorin
yer alır. Denizcilik ve havacılık yakıtları ile ihrakiye olarak teslim edilen benzin ve motorin
türleri Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında yer almaz.
Numune Alınacak Mahaller ve Numune Sayısı
MADDE 5 – (1) Numuneler, akaryakıt istasyonlarının pompalarından ilgili standarda
uygun olarak alınır. Numune alınacak akaryakıt istasyonlarına ilişkin bayilik lisanslarında,
köy pompası ve/veya tarımsal satış amaçlı tanker kayıtlı ise bunlardan da numune alınabilir.
(2) Numuneler, aynı tesiste, aynı tür akaryakıtın birden çok pompadan teslimi halinde,
pompaların yalnızca birinden alınır.
(3) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınacak numune sayısının
belirlenmesinde her yıl dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından Kuruma bildirilen bir önceki yıla
ait yurt içi akaryakıt satış miktarı esas alınır. İlgili standartlarda yer alan yaz ve kış
dönemlerinde en az birer defa olmak üzere, pazar payı yüzde 10 veya daha fazla olan her
akaryakıt türü için,
a) Dağıtıcı lisansı sahiplerince bir önceki yıl ikmal edilen akaryakıt miktarlarının
(benzin ve motorin türleri) toplamının 15 milyon ton veya daha fazla olması
durumunda en az 200,
b) Dağıtıcı lisansı sahiplerince bir önceki yıl ikmal edilen akaryakıt miktarlarının
(benzin ve motorin türleri) toplamının 15 milyon tondan az olması durumunda en
az 100,
adet numune alınır. Pazar payı yüzde 10’dan az olan akaryakıtlardan, pazar payıyla orantılı
olarak hesaplanan sayıda numune alınır.
(4) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınacak numune sayısının coğrafi
dağılımının belirlenmesinde her yıl Dağıtıcı Lisansı sahipleri tarafından Kurum’a bildirilen
bir önceki yıla ait iller bazında yurt içi akaryakıt satış bildirimleri esas alınır. Her bir ilde ürün
bazında alınacak numune sayısı, dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bir önceki yıl söz konusu
ile ait akaryakıt satış miktarının toplam yurt içi satış miktarına oranı esas alınarak tespit edilir.
Pazar payı yüzde 1’den az olan akaryakıtlardan alınacak numuneler bir ilden alınabilir.
(5) Her bir dönemde, her bir ilden bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara
göre numune alınacak akaryakıt istasyonları, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca basit
tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenerek Başkan onayına sunulur.
Numunelerin alınması, laboratuvara sevki, analizi ve raporlanması
MADDE 6 – (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamasında, numuneler Kurum
adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Denetim
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda alınır.
(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında numune alınmadan önce seyyar
kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılır. Ulusal marker sonucuna bakılmaksızın
numune alınarak laboratuvara sevk edilir. Numune alınmasının ardından, 06/01/2005 tarihli
ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılır ve tutanaklar tanzim edilir. Ancak, Numune
Alma Tutanağının “Numune Alma Gerekçesi” bölümüne “AKİS” ibaresi yazılır.
(3) Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş
laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen veya gönderilen numunelere
analiz listesi eklenmemişse, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmelikte öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune
özellikleri değişime uğramadan yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Muayene raporunda
görünür şekilde “AKİS” ibaresi yer alır. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder,
bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma gönderir.
(4) Laboratuvar, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında yapılan analizleri ayrı
olarak raporlar ve yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan sonuçları karşılaştırılabilir
tablolar halinde düzenleyerek özet rapor haline getirir.
(5) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamaları değerlendirilerek, Petrol Piyasası
Dairesi Başkanlığınca hazırlanan akaryakıt kalite raporu Kurula sunulur, tasvibi sonrası ilgili
mercilere iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 - (1) 2011 yılı için bu Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
(a) bendinde yer alan asgari numune sayısı “100”, (b) bendinde yer alan asgari numune sayısı
“50”, olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.

