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15/06/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 Amaç  

 Madde 1 — Bu Tebliğ, sigorta yükümlülüğü kapsamında, petrolün ve tesislerin asgari sigorta bedelinin 

belirlenmesi ile yükümlülüğe ilişkin hususların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.   

 Kapsam 

 Madde 2 — Bu Tebliğ, petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin sigorta yükümlülükleri ile sigortanın 

asgari teminatı, azami muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.  

 Dayanak  

 Madde 3 — Bu Tebliğ, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 Tanımlar 

 Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;  

 a) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu, 

 b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

 c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

 d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını, 

 e) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci 

maddesine göre yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını,  

 f) Muafiyet: Sigortacının, meydana gelen zararın sigorta bedelinin belirli bir oranını veya miktarını aşan 

kısmından sorumlu olduğu indirilebilir muafiyeti, 

 g) Riziko: Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınmış sigorta konusu menfaatin  karşı karşıya 

bulunduğu tehlikeleri, 

 h) Sigorta bedeli: Sigortacının sigorta dönemi içinde rizikonun gerçekleşmesi durumunda ödemeyi taahhüt 

ettiği azami tazminat tutarını, 

 i) Sigorta değeri: Sigorta konusu menfaatin hasar anındaki piyasa değerini, 

 j) (Değişik Bent: RG-10/08/2010-27668)Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları 

Hakkında Karar: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 

tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları 

Hakkında Kararı, 

 k) Teminat: Sigortacının, sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği meblağı, 

 l) Tüm risk sigortası: Sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde istisna edilen rizikolar hariç olmak üzere, 

sigorta konusunun bütün rizikolara karşı teminat altına alındığı sigortayı, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sigorta Türleri ve Yükümlüleri   

 

 Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Yükümlüleri  

 Madde 5 — Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde 

oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigorta 

veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. 

 Tesisler ve Petrol Tüm Risk Sigortası Yükümlüleri  

 Madde 6 — Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde 

bulunan petrolü tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Asgari Teminat, Azami Muafiyet ve Sigorta Bedelleri 

 Asgari Mali Sorumluluk Teminatı  

 MADDE 7 – (Değişik Madde: RG-10/08/2010-27668) Serbest kullanıcılar hariç petrol piyasasında 

faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler mali sorumluluk sigortası asgari teminat 

hadleri, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan 

edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat'ta yer 

alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.   

 Tesis Asgari Sigorta Bedeli  

 Madde 8 — Tesislerin tüm riskler sigortasına esas sigorta bedeli, arsa payı hariç olmak üzere, tesisin 

kayıtlı net aktif değerinden düşük olamaz. 

 Petrol Asgari Sigorta Bedeli 
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 Madde 9 — Ham petrol ve akaryakıtın, asgari sigorta bedeli; rizikolu petrol miktarı ile birim petrol 

değerinin çarpımı sonucu bulunur.  

 Rizikolu petrol miktarı;  

 a) Rafinerici lisansı sahipleri için; tesisin hammadde ve ürün stoklama ünitelerinin toplam depolama 

kapasitelerinin yüzde kırkından,  

 b) İletim lisansı sahipleri için, stoklama ünitesi kapasitesinin yüzde kırkı ile iletim hattındaki iki otomatik 

vana arasında bulunan en uzun açıklığa ilişkin fiziki hacmin toplamından, 

 c) Lisanslı depolama lisansı sahipleri için, depolama kapasitesinin yüzde ellisinden, 

 az olamaz.  

 Petrol bedeli;  

 a) Ham petrol için poliçe düzenlendiği günün öncesindeki ilk borsa işlem günündeki brent petrolünün 

kapanış değerinin yüzde doksanından,  

 b) Akaryakıtlarda poliçenin düzenlenmesi öncesi vergi ve diğer yasal yükümlülükler dahil olmak üzere son 

edinme bedelinden, 

 az olamaz.  

 Azami Muafiyet 

 Madde 10 — (Değişik fıkra: RG-10/08/2010-27668) Tüm risk sigortalarında, tanınabilecek muafiyetin 

oranı, sigorta bedelinin yüzde ikisinden fazla olamaz.   

 Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortasında muafiyet uygulanmaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Son Hükümler    

 Yürürlük 

 Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

 Madde 12 —  Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür. 
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