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I.

GIRIS

5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu2 (“Petrol Piyasasi Kanunu”), 20 Aralik 2003
tarihli Resmi Gazete’de yayinlanarak yürürlüge girmistir. Petrol Piyasasi Kanunu
yürürlüge girmeden önce, Türk petrol sektörü esas itibariyle 1954 tarihli ve 6326 Sayili
Petrol Kanunu3 (“Petrol Kanunu”) ile düzenlenmekteydi. Petrol Piyasasi Kanunu, petrol
arama, kesif ve üretimi ile petrol ve petrol mahsullerinin nakledilmesi ve depolanmasi
konularini düzenleyen Petrol Kanunu’nun Petrol Piyasasi Kanunu’na aykiri olan
hükümlerini yürürlükten kaldirmistir.
Enerji piyasalarinda rekabet ortamini yaratma ve Türk hukukunu Avrupa Birligi
(“AB”) müktesebati ile uyumlastirma çabalarinin bir sonuc u olarak kabul edilen Petrol
Piyasasi Kanunu, Gerekçesinde de belirtildigi üzere, petrol piyasasini farkli faaliyet
dallarina ayirma ve bu tür bir piyasada petrolü kullanicilara güvenli ve ekonomik olarak
sunma amaciyla hazirlanmistir.
Petrol Piyasasi Kanunu uyarinca “petrol” kavrami, akaryakit (benzin türleri,
gazyagi ve diger yakitlar), ham petrol (yerden çikarilan sivi haldeki hidrokarbonlar) ve
petrol ürünlerini ifade etmektedir. Buna karsin, Petrol Kanunu uyarinca petrol kavrami,
hem kati hem sivi haldeki tüm hidrokarbonlari ve petrol ürünlerini kapsar biçimde
kullanilmaktadir. Hidrokarbonlara iliskin 94/22 Sayili AB Yönergesi4 (“AB Yönergesi”)
de Petrol Kanunu’na benzer bir biçimde hidrokarbonlara uygulanmaktadir. Buna karsin,
ne Petrol Kanunu ne de AB Yönergesi, hidrokarbon kavramini tanimlamamaktadir.
Ögretide ve uygulamada hidrokarbon kavrami, kati, sivi ve gaz halinde bulunan petrol ve
gaz kaynaklarini kapsar biçimde kullanilmaktadir. 5
II.

PETROL PIYASASI KANUNU’NUN BASLICA HÜKÜMLERI
1.

Amaç ve Kapsam

Petrol Piyasasi Kanunu’nun amaci, petrol piyasasi faaliyetlerinin seffaf, esitlikçi
ve istikrarli biçimde sürdürülmesini ve ham petrol, akaryakit ve petrol ürünlerinin
kullanicilara güvenilir, ekonomik ve rekabetçi bir ortamda ulastirilmasini saglamaktir.
Petrol Piyasasi Kanunu, tüm petrol piyasasi faaliyetleri ile bu faaliyetlere iliskin
düzenlenme, yönlendirme, gözetim ve denetlenme islerini kapsamaktadir. Bu noktada,
“petrol piyasasi faaliyetleri” ile “petrol faaliyetleri” arasinda bir ayrim yapilmaktadir.
1

PetroGas Dergisinin Subat-Mart 2004 sayisinda yayinlanmistir.
Ankara Üniversitesi Idare Hukuku Doktora Programi Ögrencisi ve Çakmak Avukat Bürosunda Avukat;
E-Mail: ‘z.cakmak@cakmak.av.tr’

Ankara Üniversitesi Idare Hukuku Doktora Programi Ögrencisi ve Çakmak Avukat Bürosunda Avukat;
E-Mail: ‘c.ergun@cakmak.av.tr’
2
20 Aralik 2003 tarihli ve 25302 sayili Resmi Gazete’de yayinlanmistir.
3
16 Mart 1954 tarihli ve 8659 sayili Resmi Gazete’de yayinlanmistir.
4
Hidrokarbonlarin Aranmasi, Kesfi ve Üretimi Için Lisans Verilmesi ve Lisansin Kullanimi Kosullari
Hakkinda 94/22 Sayili AB Yönergesi; L 164 sayili ve 30 Haziran 1994 tarihli AB Resmi Gazetesinde
yayinlanmistir.
5
Örnegin bkz. Daintith, T. & Hancher, L., “Energy Strategy in Europe: The Legal Framework”, Berlin
1986, s. 295.


Buna göre, Petrol Piyasasi Kanunu, ithalat, ihracat, rafinericilik, isleme, depolama,
iletim, ihrakiye 6 , tasima, dagitim ve bayilik gibi petrol piyasasi faaliyetlerini
düzenlemekteyken, Petrol Kanunu ise, arama, kesif ve üretim gibi petrol faaliyetlerini
düzenlemektedir. Bununla birlikte, petrol depolama, nakliye ve satis islemleri, dogrudan
dogruya tüketiciye perakende olarak veya dagitim sirketleri tarafindan satis amaçli olarak
yapiliyorsa petrol piyasasi faaliyeti, bu amaçla yapilmiyorsa petrol faaliyeti olarak kabul
edilmektedir.
2.

Yetkili Kurum

Petrol Piyasasi Kanunu, petrol piyasasinin denetlenmesi ve lisans verilmesi
islemlerini Petrol Isleri Genel Müdürlügü’nün görev alanindan çikararak, 3 Mart 2001
tarihinde 4628 Sayili Elektrik Piyasasi Kanunu ile kurulan ve daha sonra 18 Nisan 2001
tarihinde 4646 Sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunu ile görev alani dogal gaz piyasasini da
kapsayacak sekilde genisletilen Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”)
devretmistir. Baska bir ifadeyle, Petrol Piyasasi Kanunu’nun yürürlüge girmesinin
ardindan, EPDK’nin görev alani, elektrik, dogal gaz ve petrol piyasalarini düzenleme ve
denetleme seklinde genisletilmistir.
3.

Lisanslar

Petrol Piyasasi Kanunu lisans kavramini gerçek ve tüzel kisilere piyasada faaliyet
gösterebilmeleri için EPDK tarafindan izin verildigini gösterir belge seklinde
tanimlamaktadir.
Petrol Piyasasi Kanunu’nun 3. Maddesi uyarinca, petrol ile ilgili; (i) Rafinaj,
isleme, madeni yag üretimi, depolama, iletim, serbest kullanici ve ihrakiye faaliyetlerinin
yapilmasi ve bu amaçla tesis kurulmasi ve/veya isletilmesi, (ii) Akaryakit dagitimi,
tasimasi ve bayilik faaliyetlerinin yapilmasi için lisans alinmasi zorunludur.
AB Yönergesi de hidrokarbonlara iliskin faaliyetlerinin ifasi için lisans alinmasi
yükümlülügünü düzenlemektedir. AB Yönergesi, esas itibariyle lisans verme kosul ve
kistaslarinin seffaf ve objektif olmasini ve bu islemlerin esitlikçi bir sekilde yapilmasini
öngörmektedir. 7 AB Komisyonu tarafindan da belirtildigi üzere 8 , AB Yönergesi’nin
yürürlüge girmesinden önce AB Üyesi Ülkelerde petrol piyasalarina giris her zaman
esitlikçi bir biçimde olmamaktaydi ve Üye Ülkelerin ulusal lisans verme kosullari kendi
sirketlerinin lehine bazi hükümler içermekteydi. 9 Ancak bu esitlikçi olmayan durum, AB
Yönergesinin yürürlüge girmesinin ardindan ortadan kalkmistir.
4.

Petrol Stoklama Yükümlülügü

Petrol, Türkiye’nin enerji arzinda çok önemli bir paya sahiptir ve petrol arzindaki
herhangi bir azalma tüm sektörlerde önemli sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Bu
nedenle, Petrol Piyasasi Kanunu, ülkemizin enerji arz güvenligini gelistirmek amaciyla
belirli miktarlarda petrol stogunun bulundurulmasi yükümlülügünü düzenlemektedir.
Petrol Piyasasi Kanunu Madde 16 geregince, petrol piyasasinda sürekliligin saglanmasi,
kriz veya olaganüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararasi anlasmalar geregi
olaganüstü hal petrol stoklari ile ilgili yükümlülüklerin ifasi amaçlariyla bir önceki yil
günlük ortalama kullaniminin içindeki net en az doksan günlük miktari kadar petrol
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stogu tutulur. Ulusal petrol stogu olarak adlandirilan bu stok, rafineri, akaryakit ve LPG
dagitici lisansi sahiplerinin ikmal ettigi günlük ortalama ürün miktarinin minimum yirmi
katini kendi depolarinda veya lisansli depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre
ayri ayri bulundurma yükümlülügü ile saglanir.
Esasinda bu uygulama, 1968 yilindan bu yana AB’de geçerli olan bir
uygulamadir. 20 Aralik 1968 tarihli ve 68/414 sayili AB Yönergesi10 , AB’nin enerji arz
güvenligini artirmak amaciyla AB Üyesi Ülkelerin belirli asgari miktarlarda ham petrol
ve/veya petrol ürünleri stogu bulundurma yükümlülügünü düzenlemektedir.
5.

Fiyat Olusumu

79 sayili ve 10 Eylül 1960 tarihli Kanun’un11 ham petrol ve petrol ürünlerinin
fiyatlandirilmasina iliskin 5. Maddesi, 3571 sayili ve 14 Haziran 1989 tarihli Kanun
tarafindan, petrol fiyatlarinin piyasa kosullarina göre fiyatlandirilmasina olanak verecek
biçimde degistirilmistir. Buna karsin, ayni Kanun ile Bakanlar Kurulu petrol fiyatlarinin
belirlenme usul ve esaslarini tespite yetkili kilindigi için, söz konusu hüküm
uygulanamamis ve petrol fiyatlari piyasa kosullarina göre belirlenememistir.
Bakanlar Kurulu, Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Fiyatlandirilmasina Iliskin 1
Temmuz 1998 tarihli ve 98/10745 sayili Karari12 (“98/10745 Sayili Karar”) ile otomatik
fiyatlandirma mekanizmasini kabul etmistir.
Petrol Piyasasi Kanunu, 79 Sayili Kanun’un 5. Maddesini yürürlükten kaldirmis
ve petrol fiyatlandirmasini serbestlestirmistir. Buna göre, otomatik fiyatlandirma
mekanizmasi terk edilmis ve petrol fiyatlarinin serbest piyasa kosullarina göre tespit
edilecegi düzenlenmistir. Petrol Piyasasi Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi, 98/10745 Sayili
Karar’in 1 Ocak 2005 tarihine kadar yürürlükte kalacagini öngörmektedir. Dolayisiyla,
otomatik fiyatlandirma mekanizmasi 1 Ocak 2005 tarihine kadar uygulanmaya devam
edecek, ardindan petrol fiyatlari serbest piyasa kosullarina göre belirlenecektir.
6.

Ham Petrol ve Akaryakit Ithali

Petrol Kanunu ve 98/10745 Sayili Karar, Petrol Kanunu uyarinca rafineri sirketi
olarak yetkilendirilmis sirketler hariç tüm sirketlerin, ham petrol ve petrol ürünleri ithal
etmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi’ndan izin almasi gerektigini
düzenlemektedir. Dolayisiyla, rafineri sirketleri, ham petrol ve petrol ürünleri ithal etmek
için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi’ndan izin almak zorunda degildir.
Buna karsin, Petrol Piyasasi Kanunu, rafinerici, dagitim veya ihrakiye lisansi
sahibi tüzel kisilerin ham petrol ve petrol ürünleri ithal edebileceklerini düzenlemektedir.
Petrol Piyasasi Kanunu ayni zamanda, dagitim lisansi sahibi tüzel kisilerin ancak
lisanslarinda yazili akaryakitlari da ithal edebileceklerini öngörmektedir. Buna karsin,
Petrol Piyasasi Kanunu’nun ithalata iliskin bu hükümleri ancak 1 Ocak 2005 tarihinde
yürürlüge girecektir ve o tarihe kadar, Petrol Kanunu’nun ve 98/10745 Sayili Karar’in
yukarida belirtilen hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
7.

Rekabetin Korunmasina Yönelik Hükümler

4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun’a ilave olarak, Petrol Piyasasi
Kanunu da petrol piyasasinda rekabetin korunmasina iliskin olarak, özellikle serbest
kullanici, dikey bütünlesme ve fiyat olusumu konularinda bir takim hükümler
içermektedir.
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Petrol Piyasasi Kanunu, serbest kullanici kavramini “kalorifer yakiti, fuel-oil ve
motorinde yillik 5000 tondan asagi olmayacak sekilde Kurum [EPDK] tarafindan ürün
bazinda belirlenen tüketim miktarindan fazla yillik petrol tüketimi olan lisansli kullanici”
seklinde tanimlamaktadir. Petrol piyasasi faaliyetleri ile istigal eden tüzel ve gerçek
kisilerin, diger kisilerin ve serbest kullanicilarin petrol arzi taleplerini kural olarak
reddetmemeleri gerekir. Ilgili kisi, diger kisilerin ve serbest kullanicilarin petrol arzi
taleplerini, ancak kapasitesi yetersizse veya söz konusu talebi yerine getirmesi
durumunda hizmet ya da sözlesmesel yükümlülüklerini ihlal edecek olmasi halinde
reddedilebilir.
Petrol Piyasasi Kanunu’nun Gerekçesinde de belirtildigi üzere, petrol sektörü,
arama faaliyetlerinde son kullaniciya arza kadar bütünlesmis faaliyetler zinciridir ve bu
tür dikey bir bütünlesme, yatirim maliyetlerini azaltmakta ve petrol ürünlerinin tüketiciye
daha güvenilir ve ekonomik biçimde sunulmasina olanak vermektedir. Bu gerekçeyle,
Petrol Piyasasi Kanunu, petrol sektöründe sinirli oranda dikey bütünlesmeye izin
vermektedir.
Örnegin, Petrol Piyasasi Madde 5 uyarinca, rafinerici lisansi sahipleri, (i)
lisansina islenmek kosuluyla; tesisi içinde veya civarinda isleme, depolama ile
yakinindaki diger tesislere boru hatlari ile tasima, (ii) sahip olacagi dagitim sirketi ile
akaryakit dagitimi faaliyetlerinde de bulunabilir. Buna karsin, rafinerici kendi dagitim
sirketine tanidigi sartlari kendisinden akaryakit talep eden diger dagiticilara da kategori
bazinda tanimak zorundadir.
Ayrica, Petrol Piyasasi Kanunu’nun 7. Maddesi geregince, dagitici lisansi
sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözlesmelerle olusturacaklari bayilerinin
istasyonlarina akaryakit dagitiminin yani sira, serbest kullanicilara akaryakit toptan satisi
ve depolama tesislerinin yakinindaki tesislere boru hatlari ile tasima faaliyetlerinde
bulunabilir. Buna karsin, dagiticilarin kendi islettigi istasyonlar araciligi ile yaptiklari
satis, dagiticinin toplam yurt içi pazar payinin %15’inden fazla olamaz. Dagiticilarin yurt
içi pazar payi, toplam yurt içi pazarin %45’ini geçemez ve dagitici, kendi islettigi
istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarindan farkli uygulama yapamaz.
AB Yönergesi de petrol faaliyetlerinin çesitli asamalari arasinda dikey
bütünlesmeyi yasaklamamaktadir ve her bir faaliyet için ayri ayri ya da birden fazla
faaliyet için tek bir lisans verilebilecegini düzenlemektedir. 13
Petrol fiyatlarinin olusumuna iliskin olarak yukarida belirtildigi üzere, Petrol
Piyasasi Kanunu, serbest piyasa kosullarinin petrol fiyatlarini belirleyecegini
düzenlemektedir. Ancak, petrol piyasasinda rekabeti engelleme, bozma veya kisitlama
amacini tasiyan veya bu etkiyi doguran veya dogurabilecek nitelikte anlasma veya
eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler olusturmasi halinde, gerekli islemlerin
baslatilmasiyla birlikte, her seferinde iki ayi asmamak üzere, faaliyetlerin her
asamasinda, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat
tespitine ve gerekli tedbirlerin alinmasina EPDK yetkilidir.
Görüldügü üzere, EPDK ve Rekabet Kurumu’nun petrol piyasasinda rekabetin
korunmasina iliskin yetki ve görev alanlari çakisabilmektedir. Buna karsin, Petrol
Piyasasi Kanunu, EPDK ve Rekabet Kurumu’nun yetki ve görevlerinin dagilimi
konusunda herhangi bir düzenleme yapmamaktadir.

13

Article 1(3) of the EU Directive.

III.

SONUÇ

Petrol Piyasasi Kanunu, Türkiye’nin enerji piyasalarini serbestlestirme ve Türk
hukukunu AB müktesebatina uyumlastirma çabalarinin bir sonucu olarak kabul
edilmistir. Türkiye’nin, petrol piyasasini yeniden yapilandirma yönünde Uluslararasi
Para Fonu’na ve Dünya Bankasi’na vermis oldugu taahhütler de Petrol Piyasasi
Kanunu’nun kabul edilmesinde önemli rol oynamistir.
Petrol Kanunu’nun Petrol Piyasasi Kanunu’na aykiri olmaya n hükümleri halen
yürürlüktedir. Dolayisiyla, petrol arama, kesif, üretim, rafinericilik faaliyetleri ile satis,
depolama ve nakliye faaliyetleri (petrolün tüketicilere satisi ve bu satis için gerekli
depolama ve nakliye faaliyetleri hariç) halen Petrol Kanunu’na tabidir.
Petrol Piyasasi Kanunu, serbest rekabet kurallarina tabi seffaf ve saglikli isleyen
bir petrol piyasasi öngörmekte, ülkemizin uluslararasi yükümlülükleri ile uyum arz
etmekte ve piyasa oyuncularina ve tüketiciler açisindan olumlu bir çok hüküm
içermektedir.
Buna karsin, Petrol Piyasasi Kanunu’nun bir takim eksik yönleri de
bulunmaktadir. Örnegin, EPDK, petrol piyasasinda rekabetin korunmasi için bir takim
tedbirler almaya yetkilidir ve dolayisiyla, yukarida da belirtildigi üzere, EPDK ve
Rekabet Kurumu’nun petrol piyasasinda rekabetin korunmasina iliskin yetki ve görevleri
çakisabilmektedir. Buna karsin, Petrol Piyasasi Kanunu’nda, bu tür bir çakismayi
gidermek üzere EPDK ve Rekabet Kurumu’nun yetki ve görevlerinin dagilimi
konusunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadir.
Petrol Piyasasi Kanunu’nun daha saglikli bir degerlendirmesi, uygulamanin
görülebilmesi açisindan, ancak ilgili yönetmeliklerinin EPDK tarafindan Petrol Piyasasi
Kanunu’nun 22. Maddesi uyarinca çikartilmasinin ardindan yapilabilecektir.

