
• Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğüne ilişkin
düşük miktarlarda ithalat yapan dağıtıcıların, ithalatı gerçekleştirdiği
noktaların biodizel üretim tesislerine uzak olması, harmanlanacak biodizele
ulusal marker ekleme yükümlülüğünün dağıtıcılarda olması hususları
nedeni ile oluşacak operasyonel zorlukların önüne geçmek

• Tebliğe eklenen EK MADDE 1 kapsamında dağıtıcılar biodizel harmanlama
yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama
yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilmektedir.

• Bir önceki yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlüğünün
tamamını yerine getirmiş olmak (2020 sonrası) ve bir önceki takvim
yılında asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olmak

• Harmanlama yükümlülüğünün devri, devralanın yükümlülük dönemi içinde
yükümlülüğünün üstünde yapmış olduğu biodizel harmanlanmasını
devreden adına yaptığı anlamını taşımaktadır. Bu açıdan harmanlama
yükümlüğünün devri bir açıdan ulusal stok yükümlülüğünün zorunlu kısmı
için uygulanan kupon sistemine benzemektedir.

Biodizel Yükümlülük Devri



▪ Tüketiciye sunum sırasında kullanılan iddiaların ispatı 

▪ Katkılamanın belgelendirilmesi 

▪ EPDK ibaresi kullanılamaz 

▪ Tüketicinin talebi sonrası ikmal 

▪ Doğru ve açık bilgilendirme 

▪ Bayinin otomasyon sistemi ile takibi 

▪ Yanıltıcı bilgi verilmemesi 

▪ Bayilerin ve bayi personelinin bilgilendirilmesi 

▪ 01/03/2020 tarihine kadar 

Farklılaştırılmış Akaryakıt



▪ «Akaryakıt Türü» bazından «tank» bazında veri akışına geçilmesi ile
birlikte; Kurumun, denetçilerin ve dağıtıcıların daha etkin bir izleme
imkanına sahip olması sağlanacak.

▪ İstasyonlarda yer alan tüm tank kapasite bilgilerinin alınmaya
başlaması ile denetim kapasitesi iyileştirilecek.

▪ İstasyonlara teslim edilen ürünlerin çıkış tesisine ilişkin bildirimin ve
dış satışların her birine ilişkin fatura bilgilerinin beraber
değerlendirmesi ile birlikte ayrıca bu bilgilerin VDK ile paylaşılması
ile denetim hızı ve derinliğinin iyileştirilmesi sağlanacak.

▪ 01.01.2020 tarihi itibariyle
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▪ Ayni promosyonlara ilişkin sınırlama devam ediyor. Akaryakıt
alımından bağımsız araçlarda bulunması gerebilecek temel
ihtiyaçların hediye edilmesi serbest olacak.

▪ İstasyonlarda sunulan oto yıkama, yağ ve lastik değişimi gibi
hizmetlerin ücretsiz veya indirimli sunulabilecek bu kapsamda
kampanya düzenlenebilecek.

▪ Kredi kartları ve banka kartlarıyla karşılığı ücretsiz yakıt olan
finansal promosyonlar ile dağıtıcılar tarafından düzenlenen
sadakat kart uygulaması devam edecek ancak dağıtıcılar
tarafından düzenlenen promosyonların maliyeti bayilere
yansıtılamayacak.

▪ Mevcut sözleşmeler 30.06.2020 tarihini geçmemek kaydıyla
geçerliliğini koruyacak.

Promosyonlar
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