COVID-19: Petrol piyasasına ilişkin yeni tedbirler
4 Mayıs 2020
Giriş
COVID-19 salgını elektrik, doğal gaz ve yenilenebilir enerji dâhil olmak üzere farklı enerji piyasası
sektörlerinde etkisini göstermeye devam ederken, petrol piyasası da, başta seyahat sınırlamaları ve diğer
kısıtlamalar olmak üzere yakıt talebinin ciddi oranda azalması nedeniyle, salgından en fazla etkilenen
sektörlerden bir tanesi. Sosyal mesafelendirme uygulamaları nedeniyle şirketlerin ve ağır sanayi tesislerinin
faaliyetlerini durdurma veya ara verme noktasına geldiği bu dönemde, petrol piyasası lisansı kapsamında
faaliyet gösteren işletmelerin finansal tahminleri de şimdilik iyimserlik göstermiyor.
COVID-19 salgını ile alakalı önceki yazılarımızda, salgının petrol piyasası lisans sahipleri ile elektrik ve
doğal gaz piyasası lisans sahipleri üzerindeki etkilerinden, ilgili regülasyonların öngördüğü mücbir sebep
hükümlerine değinerek bahsetmiştik.
9 Nisan 2020 tarihli yazımızda öngördüğümüz üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık)
konuya ilişkin harekete geçerek, enerji piyasasında faaliyet göstermekte olan işletmelere destek olmak ve
enerji arzının güvenilirliğini sürekli kılmak maksadıyla, petrol arama ve üretim lisansı sahiplerinin (Lisans
Sahipleri) mevzuattan doğan bir takım yükümlülüklerine ilişkin tedbirler alınması kapsamında 29 Nisan 2020
tarihinde bir duyuru (Duyuru) yayımlamıştır.
Duyurusu kapsamında çeşitli süreler ertelenmiştir
Bakanlık, ilgili Duyuru ile Lisans Sahipleri için aşağıdaki tedbirlerin alındığını açıklamıştır:
(a)

Devlet hissesi ödemeleri ve beyanname sunma yükümlülüklerine ilişkin süreler, aşağıdaki tabloda
belittiğimiz şekilde ertelenmiştir:

Mart
2020
Dönemi

Erteleme Sonrası Son
Ödeme Tarihi



devlet hissesi ödemesi

30 Nisan 2020

31 Temmuz 2020



beyanname sunulması

30 Nisan 2020

20 Temmuz 2020

Nisan
2020
Dönemi

Önceki Son Ödeme
Tarihi



devlet hissesi ödemesi

31 Mayıs 2020

31 Ağustos 2020



beyanname sunulması

31 Mayıs 2020

20 Ağustos 2020

Mayıs
2020
Dönemi

Yükümlülük



devlet hissesi ödemesi

30 Haziran 2020

30 Eylül 2020



beyanname sunulması

30 Haziran 2020

20 Eylül 2020
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(b)

Lisans Sahipleri'nin arama ve işletme ruhsatlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme
süreleri altı ay ertelenmiştir.

Sonuç
COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile alınmakta olan tedbirler ışığında, Lisans
Sahipleri'nin bundan sonraki dönemde de özellikle yukarıda belirttiğimiz şekilde mali yükümlülüklerin
ertelenmesi kapsamında getirilebilecek tedbirlerden haberdar olabilmeleri adına, Bakanlık duyurularını ve
yayınlarımızı yakından takip etmelerini öneririz.
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