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Güncel Gelişmeler
COVID-19 salgını dünya genelinde yayılımını sürdürürken, işletmeler organizasyonlarını ayakta tutmak için
sürdürülebilir çözümler bulmakta zorlanmaya başladılar. Petrol piyasası lisansları çerçevesinde petrol
piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin de (Lisans Sahipleri) salgının olumsuz etkilerine maruz kaldığını
gözlemliyoruz. 2 Nisan 2020 tarihli bir önceki COVID-19 konulu yazımızda, salgının elektrik piyasası lisans
sahiplerinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri üzerindeki etkilerini tartışmıştık.
Elektrik piyasası mevzuatına benzer bir şekilde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği) de, salgının Lisans Sahiplerinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri
üzerindeki etkisine bağlı olarak, bunların ertelenmesine veya muaf tutulmasına imkan veren mücbir sebep
düzenlemelerine yer verdiğiniz biliyor muydunuz?
Mevzuat Uyarınca Mücbir Sebep Mekanizması
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca Lisans Sahiplerinin yükümlülükleri, bir mücbir sebepten
etkilendikleri ölçüde ertelenebilir veya iptal edilebilir. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne göre bir olayın
mücbir sebep sayılabilmesi için söz konusu olayın:
(a)

Lisans Sahibinin gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek,
kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması; ve

(b)

Lisans Sahibinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller nitelikte olması,

gerekmektedir.
Bununla birlikte, bir mücbir sebep halinin gerçekleşmiş olması mevzuattan doğan yükümlülüklerin kendiliğinden
askıya alınmasına, ertelenmesine veya kaldırılmasına neden olmamaktadır. Lisans Sahiplerinin mevzuat
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilmeleri için, ilgili Lisans Sahibinin bireysel
başvurusuna istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bu yönde bir karar alması
gerekmektedir.
EPDK'ya Başvuru
Erteleme ve muafiyet hallerinden yararlanabilmek için, Lisans Sahiplerinin, mücbir sebep teşkil eden olayın
gerçekleşmesini takip eden 15 gün içinde EPDK'ya yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Lisans Sahibi, yapacağı bildirimde, aşağıdaki hususlara yer vermekle yükümlüdür:
(a)

mücbir sebebin başlama tarihi ve mahiyeti;
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(b)

mücbir sebebin Lisans Sahibinin yükümlülüklerine olan etkisi; ve

(c)

mümkün olması durumunda, mücbir sebep halinin etkilerinin tahmini giderilme süresi.

Bu bildirim üzerine, EPDK, ilgili Lisans Sahibinin yükümlülüklerine ilişkin bir karar vermek durumundadır.
Mücbir Sebebe Bağlanan Sonuçlar
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca, salgının mevzuattan doğan yükümlülüklerine etkisine bağlı olarak
Lisans Sahiplerine aşağıdaki tedbirler uygulanabilir:
(a)

Yükümlülüklerin yerine getirilmesinin geçici olarak imkansızlaşması halinde: Lisans Sahibi, COVID-19
salgını sona erdikten sonra yükümlülüklerini yerine getirebilecek ise, EPDK yükümlülükleri ilgili mücbir
sebep olayının etkileri ortadan kaldırılıncaya kadar erteleyebilecektir.

(b)

Yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sürekli olarak imkansızlaşması halinde: Lisans Sahibi için belirli
yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürekli olarak imkansız hale gelirse, EPDK Lisans Sahibini bu
yükümlülükleri yerine getirmekten muaf da tutabilecektir.

Değerlendirme
EPDK, elektrik piyasası lisans sahipleri için şimdiye kadar bazı önlemler almış olsa da, petrol piyasaları özelinde
de COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerin yakın zamanda alınacağını umut ediyoruz.
Bununla birlikte, Lisans Sahipleri Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde halihazırda düzenlenmiş olan mücbir
sebep hükümlerinden de yararlanmayı değerlendirebilirler.
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Bu doküman genel olarak bilgi vermek amacına matuf olup, herhangi bir şekilde hukuki tavsiye yerine geçmemektedir.
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