PETROL PİYASASI MEVZUATI
DEĞİŞİKLİK KLAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
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---
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s. 1/2
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---

s. 1/2, 3/4

s. 1/2, 3/4
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s. 3/4, 5/6, 7/8, 9/10,
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s. 3/4, 5/6, 7/8, 9/10,
11/12, 13/14, 15/16,
17/18, 19/20

BÖLÜM-2/c

s. 3/4, 9/10

s. 3/4, 9/10

BÖLÜM-2/f

Tüm metin

Tüm metin

BÖLÜM-3/d

s. 1/2

s. 1/2

BÖLÜM-3/e

Tüm metin

Tüm metin

BÖLÜM-4/d

Tüm metin

Tüm metin

BÖLÜM-4/e

Tüm metin

Tüm metin

BÖLÜM-4/f

Tüm metin

Tüm metin

BÖLÜM-4/g

Tüm metin

Tüm metin
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Tüm metin
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Tüm metin
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Tüm metin
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PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ
İÇİNDEKİLER
Mevzuat

Bölüm No

PETROL PİYASASI KANUNU
— Petrol Piyasası Kanunu
YÖNETMELİKLER
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul
ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
TEKNİK DÜZENLEMELER
— Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya
Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
— Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
KURUL KARARLARI
— 388/41 sayılı Kurul Kararı (Depolama)
— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim
Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— 579/113 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/68 sayılı Kurul Kararı (Asgari Mesafe)
— 630/26 sayılı Kurul Kararı (Biodizel Üretimi)
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune
Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı
— 1088/1 sayılı Kurul Kararı (Elektronik Sistemle Akaryakıt Satışı)
— Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
— Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
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2/a
2/b
2/c
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3/d
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Mevzuat
Bölüm No
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde
Uyulması Gereken Hususlara İlişkin Kurul Kararı
5/h
— 1357/31 sayılı Kurul Kararı (Bayilerden Serbest Kullanıcılara Akaryakıt İkmali)
5/ı
— 2073 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
5/i
— 2384/4 sayılı Kurul Kararı (Yetki Devri)
5/j
— 2480 sayılı Kurul Kararı (Ham Petrol Fiyatlandırmada Emsal Petrol)
5/k
— Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/l
— 2759 sayılı Kurul Kararı (Ulusal Marker Konsantrasyon Aralığı)
5/m
— Petrol Piyasasında Elektronik Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları
İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı
5/n
— 2012 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize), Lisans
Sureti Çıkartma Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin Kurul Kararı
5/o
— Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle
Yükümlü Oldukları 2012 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin Kurul Kararı
5/ö
— Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere
Dair Kurul Kararı
5/p
5/r
— 3566 sayılı Kurul Kararı (Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti)
— Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 İnci
Maddesinin 3 Üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar
5/s
— Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
5/ş
— Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin
Kurul Kararı
5/t
— Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve
Belgelere İlişkin Kurul Kararı
5/u
— Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Kapsamında Deniz ve Hava
5/ü
Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
— Petrol Piyasasında Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
5/v
— Muayene Raporlarının Tanziminde İncelenecek Özelliklere İlişkin Usul ve Esaslar
5/y
İLGİLİ KANUNLAR
— Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
— Katma Değer Vergisi Kanunu
— Mera Kanunu
— Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
— Özel Tüketim Vergisi Kanunu
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
— Kabahatler Kanunu
— Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
— Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
— İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve
Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar
— İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar
— 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

6/a
6/b
6/c
6/ç
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7/c
7/ç
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7/e
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— Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi
Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
— Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu İle
Taşınmasına İlişkin Karar
DİĞER MEVZUAT
Mevzuat
— Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:37)
— Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2007/09)
— Başbakanlık Genelgesi (2007/25)
— Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu
Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması
Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:9)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:67)
— Gümrük Yönetmeliği
— Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

7/f
7/g

Bölüm No
8/a
8/b
8/c
8/ç
8/d

8/e
8/f
8/g
8/ğ
8/h

3
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
İÇİNDEKİLER

4
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/a
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

f)Serbest Kullanıcı Lisansı
g) İhrakiye Teslimi Lisansı,
h) Dağıtıcı Lisansı,
i) Taşıma Lisansı,
j) Bayilik Lisansı.
Bayilik lisansları; akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında; istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi
kategorilerine göre verilir.
Sanayi tesislerinde yan ürün olarak akaryakıt elde edilmesi işlemleri ile rafinerici, dağıtıcı, ihrakiye teslimi
lisansı sahipleri tarafından yapılan;
1) Akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi işlemleri,
2) Teknik düzenlemelere uygun olan ve akaryakıta ayrı bir vasıf kazandırmayan harmanlama işlemleri,
için lisans alınması gerekmez.
Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları
tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.
(Ek fıkra: 21/04/2011-27912) Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına açık
havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal aracı olarak
kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan
diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi kaydıyla akaryakıt ikmal
hizmeti verebilir.
Lisans kapsamında olsun veya olmasın; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde
akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, sanayiciler Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik
düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanları rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma
sağlanması halinde rafinerilere teslim etmekle yükümlüdür.
(Mülga fıkra: RG-12/8/2008-26965)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma, Lisanslarda
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar ve Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Lisans Başvurusu
Madde 7- (Değişik: RG-04/11/2011-28105) Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru
Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları uyarınca
sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Talep edilen lisans kapsamında
birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası”
yer alır.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
(Ek fıkra: RG-04/05/2007-26512) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmü veya müsadere kararı
kesinleşenlerin lisansları iptal edilir. Ayrıca bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmez
Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde
bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki
faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.
Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
a) (Değişik: RG-06/04/2010-27544) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim
şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için
50.000.000 TL, iletici lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.000.000 TL, işleme lisansı için 500.000
TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 2.500.000 TL olması,
b) (Ek bent:RG-10/8/2011-28021) Madeni Yağ Lisansı başvurularında, lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunun Kuruma ibraz edilmesi,
3
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c) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki akaryakıt
yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,
d) İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,
e) (Mülga: RG-15/06/2006-26199)
f) (Değişik: RG-15/03/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest
kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde
petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak
serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu
tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.
(Değişik fıkra: RG-12/8/2008-26965) Denizyolu ile ilgili taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma
aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak,
demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması halinde
mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz.
Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden,
diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.
Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır.
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin
on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru
sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru
yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması
Madde 8- Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının
inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma
bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
(Mülga fıkra:RG-04/11/2011-28105)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları hariç olmak üzere, lisans alma bedelinin yüzde birinin
Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(Ek cümle: RG-04/11/2011-28105) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları, lisans başvuru
esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih itibariyle inceleme ve
değerlendirmeye alınır.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin
yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve
değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler
Kurum internet sayfasında duyurulur.
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını
taşımaz.
İnceleme ve Değerlendirme
Madde 9- Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta
öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
(Ek fıkra: RG-7/12/2008-27077) Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan
rafinerici veya depolama lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde
faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, başka bir rafinerici
ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme
yapılarak lisans verilir.
a) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, rafinerici ve /veya depolama lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, rafinerici lisansı başvurusuna öncelik verilir. Birden fazla rafinerici veya
depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin
öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının
büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine
göre yapılır.
b) İlan edilen Lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, elektrik piyasasında üretim lisansı
başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması
halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilir. Böyle bir
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durumun bulunmaması ve lisans başvurularından birinin elektrik piyasasına ilişkin olması halinde; elektrik
piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilir.1
c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru
tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her
türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar
doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
İnceleme ve Değerlendirmenin Sonuçlandırılması
Madde 10- Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve
ilgiliye tebliğ edilir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla
sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansları başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiye yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin
kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurul uygun bulma kararı
kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının
verileceği yazılı olarak bildirilir. (Ek cümle: RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusuna konu projenin veya
yatırımın, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında
bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre içerisinde ayrıca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına
veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları hakkında uygun
bulma kararı alınmaz.
(Değişik fıkra: RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusu hakkında alınan uygun bulma kararında belirtilen
yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu süre, lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın 2872 sayılı
Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu
kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilememiş olması
veya mücbir sebepler nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu
lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Rafinerici, iletim,
depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin
adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de yayımlanır.
Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar
Madde 11- Lisanslarda asgari olarak;
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Varsa, tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlara ilişkin bilgiler,
f) Varsa, lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların
tazmini hususu,
yer alır.
Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Madde 12- Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak
ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

1

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi eklenmesine ilişkin
7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 29/06/2009 tarihli ve E:2009/970 sayılı Kararı ile durdurulduğundan mevcut
(b) bendi hükmü uygulanmamaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve İptal
Lisans Bedelleri
Madde 13- (Değişik: RG-04/11/2011-28105)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum
hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının
sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans
bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun
sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına
ilişkin lisans alma ve lisans süre uzatım bedelleri peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar
Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir.
İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak
üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans Süreleri
Madde 14- Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15- (Değişik: RG-28/09/2006-26303)
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil
edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir.
Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet
koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla
belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki
değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on
iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez
ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.
Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için
belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
(Değişik fıkra: RG-16/10/2009-27378) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak,
a) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans tadilleri,
b) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tanklarına ait statü, kapasite ve ürün
cinsi bilgilerine ilişkin lisans tadilleri ile akaryakıt tanklarının, bu lisanslardan çıkarılmasına veya ilgili ve diğer
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara eklenmesine ilişkin lisans tadilleri,
c) Depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş akaryakıt tankları ile bağlantılı dolum,
boşaltım, iskele ve şamandıra boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi ile ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla bu lisanslara boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan boru
hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
ç) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında yer alan pazarlama projeksiyonu bilgilerine ilişkin lisans
tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına, ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla taşıma,
ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetlerinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetlerin dağıtıcı
lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
e) Dağıtıcı lisansı taşıma alt başlığında bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine veya bu alt başlık
kapsamında dağıtıcı lisansına araç eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri ile
ihrakiye teslimi lisansında kayıtlı bulunan araç bilgilerinin değiştirilmesine ve bu lisansa tesis kapsamında araç
eklenmesine veya bu lisanstan araç çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni
yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara
eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,
6
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/a
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden
itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Lisans tadili dosyasındaki bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği
anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma
ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere
ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
lisans tadil işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Süre Uzatımı
Madde 16- Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve
öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden (Değişik ibare: RG-04/11/2011-28105) en
erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
(Değişik fıkra: 15/03/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan
hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105) Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı
hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen
eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde
eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez
evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans
sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına
ilişkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya
tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır. (Değişik: RG-20/10/2006-26325) Taşıma, bayilik ve
serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiği anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli
belgenin Kuruma ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü
aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz
edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Madde 17- (Değişik: 15/03/2011-27875)
Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer
lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde,
b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
d) (Değişik: RG-04/11/2011-28105) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona
ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay
içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,
e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş
günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi
halinde,
f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün
süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde.
Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek
kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan
asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen
dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak
hazırlanan inceleme raporu Kurul’a sunulur. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen
dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün
7
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/a
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

(benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı
lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler,
geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton
beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında
yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar
dikkate alınmaz.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar
etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal petrol stoğuna
ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin
sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.
İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin
karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.
Lisanslar,
a) Lisans sahibi hakkında verilen kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi halinde ön araştırma veya soruşturma yapmaya veya savunma almaya gerek olmaksızın,
b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında düzenlenen hallerde 6/1/2005
tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak soruşturma
neticesinde,
Kurul kararıyla iptal edilir.
İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Madde 18- Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi
haklarını verir.
Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılabilir.
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer
mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür.
(Ek fıkra: 15/03/2011-27875) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya
lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından
öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte
Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Bu fıkradaki süre bayilik lisansına
kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.
Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden
özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en
kısa sürede gidermek zorundadır.
Rafinerilere ve depolara boşaltılmak üzere karasularında bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki ham
petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne tahvil edilerek ulusal stok mükellefiyetine sayılır.
(Ek fıkra: RG-24/06/2005-25855) Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün
miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen akaryakıt miktarının 360’a bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında tutulacak stok miktarı, 3.300 ton veya
eşdeğeri hacim ölçüsünden az olamaz.2 3
(Ek fıkra: RG-17/08/2007-26616) Serbest kullanıcılar hariç lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere
yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
tanzim edecekleri belgelerde, satış yapılan muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.

2

Bu fıkra, 24/06/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi
gereğince 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
3
Danıştay 13. Dairesinin 09/12/2009 tarihli ve 2009-566 E. sayılı kararıyla, yürütmesi durdurulmuştur.
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İKİNCİ BÖLÜM
Rafinerici Lisansı
Rafinerici Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 19- Rafinerici lisansı sahipleri piyasada;
a) Rafineri tesisi kurulması ve işletilmesi,
b) Petrolün alım ve satımının yapılması,
c) Ham petrolden yeni ürünler elde edilmesi,
d) Ham petrolün yurt içinde alım ve satımının sadece diğer rafinericilerle ve üreticilerle yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında; rafinerici lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın
rafineri tesisi içinde veya civarında işleme ve depolama faaliyetleri ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile
taşıma faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi faaliyetinde
bulunabilir.
(Değişik fıkra: RG-21/09/2006-26296) Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer rafinericilere
akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir.
Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 20- Rafinerici lisansı sahipleri;
a) Lisansı kapsamındaki rafineri tesislerinin işletilmesi,
b) Teknik düzenlemelere uygun ürün üretilmesi ve teslimi,
c) Ham petrolün temininde, yerli ham petrole öncelik tanınması ve üretim şirketlerinin aleyhine olacak
teslim yeri ve şartlarında maddi talep ve teklifte bulunulmaması,
d) Ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan asgari fiyatlardan yerli ham petrolün alınması veya asgari
fiyat üzerindeki tekliflere onbeş gün içinde yazılı olarak yanıt verilmesi,
e) Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulması,
f) Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimine öncelik
verilmesi,
g) Petrol alım satımına ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak,
tavan fiyatlar olarak hazırlanması,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetinin ürün talebi halinde sağlanması
ve korunması,
i) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
j) Kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartların, akaryakıt talep eden diğer dağıtıcılara da tanınması,
k) Yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği
şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Lisansı
İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21- İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi
hariç olmak üzere yeni ürünler elde edilmesi ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesi ve işleme
tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
İşleme Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 22- İşleme lisansı sahipleri;
a) (Mülga: RG-14/10/2008-27024)
b) Standartlara ve teknik düzenlemelere uygun ürün elde edilmesi,
ile yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madeni Yağ Lisansı
Madeni Yağ Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
MADDE 23 – (Değişik: RG-7/12/2008-27077)
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Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ
üretimi ile iştigal edebilir. 4
Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 24- Madeni yağ lisansı sahipleri, üretim veya ithalatta standartlara ve teknik düzenlemelere uymakla
yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Depolama Lisansı
Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 25- Depolama lisansı sahipleri piyasada; depolama hizmeti verilmesi için depolama tesisi işletilmesi
ile iştigal edebilir.
Depolama Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 26- Depolama lisansı sahipleri;
a) İletim hatları ile bağlantılı tesislere ilişkin tarife önerilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak
Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) İletim hatları ile bağlantılı olmayan tesislere ilişkin tarifelerin hazırlanarak, Kuruma yapılacak bildirim
sonrası uygulanması,
c) Kapasite kısıtları dışında, depolama taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde
ayrım gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
İletim Lisansı
İletim Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 27- İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi
işletilmesi ile iştigal edebilir.
İletim Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 28- İletim lisansı sahipleri;
a) İlgili mevzuat çerçevesinde tarife önerilerinin hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile
onaylanmış tarifelerin uygulanması,
b) Kapasite kısıtları dışında, iletim taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde ayrım
gözetmeksizin karşılanması,
ile yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Serbest Kullanıcı Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 29- (Değişik fıkra: RG-21/09/2006-26296) Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada kullanım
türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir.
(Mülga fıkra: R.G.-12/08/2008-26965)
Serbest Kullanıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 30- Yıllık tüketimi bir tesisinde her bir cins akaryakıt için 20.000 ton ve üzeri olan serbest kullanıcı
lisansı sahipleri, kendi depolarında, kullanımlarının onbeş günlük kısmını karşılayacak miktarda stok
bulundurmakla yükümlüdür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhrakiye Teslimi Lisansı
İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 31- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;
(Değişik: RG-31/05/2011-27950) a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı
sahiplerinden, yurtdışından veya yurtiçinde temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma girmiş
ihrakiyenin deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ikmali,
b) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.
(Mülga fıkranın yeniden düzenlenmesi: RG-31/05/2011-27950) Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi
lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla,
4

Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli
ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca
31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce
tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme
yapılabilir.
İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 32- İhrakiye teslimi lisansı sahipleri;
a) İhrakiye amaçlı olmak kaydıyla fuel oil inceltme işlemleri haricinde, ihrakiye türlerinin, kullanım
amacının, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmemesi,
b) İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
c) Ticari deniz vasıtalarına Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapılmaması,
d) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için, Kurumca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
ile yükümlüdür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 33- Dağıtıcı lisansı sahipleri piyasada;
a) Lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlı olmak üzere, akaryakıt ithalatı
yapılması,
b) Akaryakıtın yurt içinde satışı ve bu kapsamda serbest kullanıcılara toptan satış yapılması,
c) Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması,
d) Bayilik teşkilatı oluşturulması,
e) (Değişik: RG-04/11/2011-28105) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt
istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,
f) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt
satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılması,
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla; ayrıca lisans almaksızın
ihrakiye teslimi, depolama, madeni yağ ve taşıma faaliyetlerinde bulunabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu
süre ile sınırlı olmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kuruldan izin almaları kaydıyla; diğer dağıtıcılara akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri;
a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hariç, akaryakıt türlerinin kullanım amacının ve niteliğinin
değiştirilmemesi,
b) 33 üncü maddede yer alan istisnalar dışında, başka dağıtıcıların bayilerine satış yapılmaması,
c) Yurtiçinde pazarlayacakları akaryakıta, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,
d) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve
Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerinin yerine getirilmesi,
e) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak,
tavan fiyatlar olarak hazırlanması ve Kuruma bildirilmesi,
f) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının,
kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,
g) Sözleşme, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin ikmal
ihtiyacının karşılanması,
h) Akaryakıtın, başka bir dağıtıcıdan temin edilmek istenmesi halinde, Akaryakıt Temin İzni başvurusunda
bulunulması,
i) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerinin, kampanyanın
maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirilmesi,
j) Yıllık pazarlama projeksiyonları yapılarak, detayları ile birlikte her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma
verilmesi ve varsa pazarlama projeksiyonlarında yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklanması,
k) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapılmaması,
l) (Değişik:RG-28/07/2011-28008) Kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları
kapsamında yaptığı satışlarda, kendi yurtiçi pazar payının %15’inin geçilmemesi,
m) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için Kurulca belirlenen gelir payının
ilgililere ödenmesi,
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n) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi
yapılmaması,
o) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Sona eren bayilik sözleşmelerinin karşılıklı fesih protokolü veya
sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,
ö) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa
tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt
istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,
ile yükümlüdür.
ONUNCU BÖLÜM
Taşıma Lisansı
Taşıma Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 35- Taşıma lisansı sahipleri piyasada; boru hattı hariç olmak üzere petrol taşıma araçları ile taşıma
hizmeti verilmesi ile iştigal edebilir.
Taşıma Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 36- (Değişik:RG-28/09/2006-26303)
Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bayilik Lisansı
Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 37- Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi,
ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin
ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir. (Ek cümle: RG-04/11/2011-28105)
Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.
(Değişik fıkra: RG-28/09/2006-26303) İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt
istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için
tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.
(Mülga fıkra: RG-12/08/2008-26965)
(Değişik fıkra: RG-04/11/2011-28105) Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi
halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda
bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının
yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve
lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.
Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 38- Bayilik lisansı sahipleri;
a) Akaryakıtın kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,
b) Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi
araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmal
ve satışının yapılmaması,
c) Faaliyetlerin, dağıtıcılar ile yapılacak tek elden satış sözleşmesine göre yürütülmesi,
d) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılmaması,
e) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda
bulundurulmaması,
f) (Değişik: RG-21/09/2006-26296) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren,
bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının
ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,
g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması,
h) (Ek: RG-04/11/2011-28105) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış
işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin
belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,
ile yükümlüdür.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler

Bildirim Genel Esasları
Madde 39- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Bildirim Türleri
Madde 40- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Dönemsel Bildirimler
Madde 41- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Oluşuma Bağlı Bildirimler
Madde 42- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
Kayıtların Saklanması
Madde 43- (Mülga: RG-09/12/2005-26018)
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları
Madde 44- (Değişik:RG-7/12/2008-27077) Petrolün ihracı ve ürünlerin ithali serbesttir. Ham petrol ve
akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan
kişilerce serbestçe yapılır. 5
Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapılabilecek donanıma sahip yetkili
gümrük idarelerinden yapılır.
(Değişik:RG-28/07/2011-28008) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu
kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde onbeşinden
fazla olamaz.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik fıkra: RG-05/08/2008-26958) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri,
benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz.
(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105) Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet
yakıtı, fuel oil türleri ve yakıtbiodizel ikmal edilemez.
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45- İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;
a) Şehirlerarası yollarda on,
b) Şehir içi yollarda bir,
kilometreden az olamaz.
Serbest Kullanıcı Limiti
Madde 46- Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti
her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur.
Erişim Hakkı
Madde 47- Tesislerinde boş kapasite bulunan iletim ve depolama lisansı sahipleri; iletim ve depolama
taleplerini, talebin;
a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,
b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,
c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak
bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,
d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî
miktarda olması,
e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama
için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,
halinde, karşılamakla yükümlüdür.
5

Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli
ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca
31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
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Erişim taleplerinin, gerekli koşullar sağlanmasına rağmen reddedildiğinin iddia edildiği durumlarda,
Kuruma şikayette bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama ile Sigorta
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama
Madde 48- Piyasada, kamulaştırma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve kiralamada, aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde işlem yapılır.
a) Kamulaştırma:
Tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma
yoluyla yapılması esastır. Piyasa faaliyetlerinin gerektirmesi halinde;
1) Rafinerici ve depolama lisansı sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine,
2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz
parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,
3) Yıllık işleme kapasitesi 500.000 varil petrolü aşan işleme tesislerine,
ilişkin edinimler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla da
yapılabilir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans
sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın
bir parçası olup lisans müddetince devam eder.
Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade
edilmez.
Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinerici ve iletim lisansı sahiplerine ait tesislerin tapu sicil
kayıtlarına, Kurumun izni bulunmadıkça herhangi bir tasarrufun kaydolunamayacağı şerhi de verilir.
b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:
Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedelinin ilgili tüzel kişi
tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. Bu
istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya
uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme
yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup,
geçerliliği, bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır.
Kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama başvuruları, bir dilekçe ile Kuruma yapılır.
Sigorta
Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi
zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortalamaları yapmakla yükümlüdür.
Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesislerini ve petrolünü tüm risklere karşı sigortalamakla
yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahipleri, kamuya ait ulusal petrol stoğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü
kişiler nezdinde oluşturabilecekleri mali sorumluluklara karşı sigortalar.
(Değişik:RG-10/08/2010-27668) Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri
hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta
bedelinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortalarında muafiyet
uygulanmaz.
(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgari teminatı, azami muafiyeti
ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar; Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Payı
Madde 50- (Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Gelir payı:
a) Beher metreküp için;
1) Benzin türlerinde (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil)
2) Gazyağı ve jet yakıtında

1,32
1,29
14
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3) Motorin (İhrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türlerinde
1,27
b) Beher metrik ton için; Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil ) türlerinde 1,42
Yeni Türk Lirasıdır. Hesaplamalarda, ton kesirleri dikkate alınmaz.6
(Değişik fıkra: RG-15/06/2006-26199) Biodizel türlerini üreten işleme lisansı sahipleri sattıkları biodizel
türleri için, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ithal ettikleri akaryakıt için hesapladıkları gelir payını,
Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafinericilere öder. Rafinerici lisansı
sahipleri akaryakıt satışlarında gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.7
Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları ile dağıtıcılar ve ihrakiye teslim şirketlerinin rafinericilere yaptığı
ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
Katılma Payı
Madde 51- Serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç tüm lisans sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle
yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti Haziran, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar
ödenir.
(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans
kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı
oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı 2.000.000 ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranlar tespite Kurul yetkilidir.
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık katılma payı oranı veya oranları her yılın Aralık ayının sonuna kadar
Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.
Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile
Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla
piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
İlk defa lisans alınan yıla ilişkin katılma payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme
ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası
bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Faaliyet
başlıkları için farklı oranlar tespit edilmesi halinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı
işleme alınır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler
Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
Süresinde Ödenmeyen Mali Yükümlülükler ve Gecikme Zamları
Madde 52- Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili
sağlanır.
Yeniden Değerleme
Madde 53- 50 nci maddede Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, yüz bin kesirleri tama iblağ olunur.8
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Gizlilik
Madde 54- Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul
kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep
edilmesi dışında açıklayamaz.
(Ek fıkra: RG-04/11/2011-28105) Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının
kesinleşmesi nedeniyle lisansı iptal edilen kişilerin isimleri veya ticari unvanları Kurumun internet sayfasında
iptal gerekçesiyle birlikte duyurulmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.
6

Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
7
Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
8
Maliye Bakanlığı’nın 363, 377, 387 ve 392 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’leri uyarınca yeniden
değerleme oranı sırasıyla 2006 yılı için % 7.8, 2007 yılı için % 7.2, 2008 yılı için % 12 ve 2009 yılı için %2,2
olarak belirlenmiştir.
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Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans
sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat edindikleri veya dolaylı yollardan
edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları
lehine veya aleyhine kullanamaz.
Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş
olduğu diğer kişilere ait ticari sırları beş yıl süre ile gizli tutmakla yükümlüdür.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 55- Rafinericilerle üreticiler arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, Kurumun hakemliğinde inceleme ve
değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Piyasaya Müdahale
Madde 56- Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikayetlerden;
a) Petrolün temin ve/veya satışı ile petrole ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı,
yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edildiği,
b) Haksız rekabete veya rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlaline sebebiyet verildiği,
hususlarında, belirgin emarelerin oluştuğu veya bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder
boyuta ulaştığına kanaat getirilmesi halinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu
kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, yetkili merciler nezdinde gerekli
işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir Sebepler
Madde 57- Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve
dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek
olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini
engellemesi gerekir.
Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin
ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin
yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının
verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini
ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama
tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Madde 58- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya doğrudan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürürlüğe
konulan;
a) Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
b) Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
c) Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ,
d) Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar
Fonunun İşleyişi Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
e) Akaryakıt İstasyonları (Yeni Kurulacak) Arasında Mesafe Şartı Aranması Hakkında Tebliğ,
f) Petrol Hakkı Sahiplerinin Ürettikleri Yerli Hampetrol ve Doğal Gazdan Memleket İhtiyacını Karşılamak
Üzere Ayrılan Kısmı İle Devlet Hissesi Petrolün Nakden Alınması ve Hampetrol İhracında Tatbik Olunacak
"Piyasa Fiyatı" ile Yerli Hampetrol ve Doğal Gazın "Kuyubaşı Fiyatı"nın Unsurları ve Uygulama Esasları
Hakkında Tebliğ,
g) (Değişik: RG -21/12/2004-25677) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,
ile bu tebliğlerde değişiklik, iptal veya yeni hüküm ihdası yapan tebliğler ve Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların
Uygulanmasına Dair Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama
kuruluşlarıyla ilgili hükümleri,
yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçici Madde 1- Kanunun yayımı tarihinde;
a) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş
akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olan,
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri dışında kalmakla birlikte, faaliyetleri veya kullanımları lisans almasını
gerektiren,
kişiler, durumlarını 20.12.2004 tarihini aşmamak üzere, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara
uygun hale getirir.
Yukarıda yer alan tarihlere kadar lisans başvurusunda bulunmayan, 20.12.2004 tarihine kadar lisans
başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin
ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve 6326 sayılı Petrol
Kanununa göre düzenlenmiş belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, akaryakıt dağıtım
ve pazarlama kuruluşu olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları tip sözleşme örneklerini, 20
Temmuz 2004 tarihine kadar Kuruma bildirir.
Geçici Madde 3- Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri, 2005 yılı için Ocak-Nisan
dönemine ilişkin pazarlama projeksiyonlarını hazırlayarak, lisans başvurusu kapsamında Kuruma verir.
Geçici Madde 4- 2004 yılında uygulanacak lisans bedelleri, 1 Temmuz 2004 tarihine kadar Kurul kararıyla
belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde bayilik faaliyeti yapmakta olanlar, bayisi oldukları
dağıtım şirketleri aracılığıyla lisans alma başvurusunda bulunabilirler.
Geçici Madde 6- (Ek: RG-21/12/2004-25677) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki “on işgünü” ile
dokuzuncu fıkrasındaki “on işgünü içerisinde” ibareleri 20/3/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Geçici Madde 7- (Değişik: RG-06/04/2005-25778) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara
ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ ithalatı için
uygunluk yazısını Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
hükümleri kapsamında verir.

Geçici Madde 8- (Ek: RG-13/04/2005-25785) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki “on işgünü” ile
dokuzuncu fıkrasındaki “on işgünü içerisinde” ibareleri 1/7/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Uyum Yükümlülüğü
Geçici Madde 9- (Ek: RG-06/04/2010-27544) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici, iletim,
depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi olan kişiler, asgari ödenmiş sermayelerinin
yönetmelikte yer alan tutarın altında olması halinde durumlarını 25/3/2011 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesine uygun hale getirir.
Geçici Madde 10- (Ek: RG-12/8/2008-26965) Karayolu taşıma araçlarına ilişkin olarak verilmiş Taşıma
Lisansları, başkaca bir işleme tabi olmaksızın sona erdirilir.
GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek: RG-10/8/2011-28021) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Madeni Yağ
Lisansı sahibi olan kişiler, 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmiş kapasite
raporlarını 1/8/2012 tarihine kadar yazı ekinde Kuruma ibraz eder.
Geçici Madde 11 - (Ek: RG-04/11/2011-28105) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının
lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili
bayilik lisansı sona erdirilir.
Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmeliğin;
a) (Değişik: RG-21/12/2004-25677) 45, 46 ve 50 nci maddeleri, 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendi, 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri 1/1/2005,
b) (Değişik: RG-21/12/2004-25677) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin dışında kalan
hükümleri 20/12/2004, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 58 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 1/6/2005,
c) Diğer maddeleri yayımı,
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-1

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder,
aşağıda yer alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
TARİH
İMZA
TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…… ……………………
…… ……………………
…………………………...

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü X ile işaretleyiniz)
İLETİM
DEPOLAMA
İŞLEME

RAFİNERİCİ
İstenmesi Halinde
İHRAKİYE TESLİMİ (1)

AKARYAKIT

TAŞIMA (2)

İHRAKİYE

DEPOLAMA (3)
İŞLEME (3)

MADENİ YAĞ
İHRAKİYE TESLİMİ

BAYİLİK
ALT BAŞLIK

KATEGORİ
İSTASYONLU BAYİİ
İSTASYONSUZ BAYİİ

DAĞITICI
İstenmesi Halinde

İstenmesi Halinde
TAŞIMA

İHRAKİYE TESLİMİ

Köy Pompası Adedi (…….…)

TAŞIMA

MADENİ YAĞ

İkmal Aracı Adedi (…….…)

SERBEST KULLANICI

DEPOLAMA

TAŞIMA (4)

(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.
(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.
(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.
(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.
(Mülga:RG-4/11/2011-28105) EK-2
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-3
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-4
(Mülga:RG-4/9/2004-25495) EK-5
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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
17/6/2004
25495
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
4/9/2004
25573
121/12/2004
25677
26/4/2005
25778
313/4/2005
25785
424/6/2005
25855
514/9/2005
25936
69/12/2005
26018
79/2/2006
26075
815/6/2006
26199
921/9/2006
26296
1028/9/2006
26303
1120/10/2006
26325
122/12/2006
26364
134/5/2007
26512
1426/5/2007
26533
1517/8/2007
26616
165/8/2008
26958
1712/8/2008
26965
1814/10/2008
27024
197/12/2008
27077
2031/12/2008
27097 (7.Mükerrer)
2116/10/2009
27378
226/4/2010
27544
2310/8/2010
27668
241/12/2010
27772
2515/3/2011
27875
2621/4/2011
27912
2731/5/2011
27950
2828/7/2011
28008
2910/8/2011
28021
304/11/2011
28105
31-
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b) Lisans sahipleri, kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde
tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali
bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri
Kuruma bildirmek ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.
c) Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu
edilmesi halinde, Kuruma bilgi verilmesini müteakip, teknik düzenlemelere uygun olanlar ulusal marker
eklenmek üzere dağıtıcılara, uygun olmayanlar ise rafinericilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması
halinde rafinericilere teslim edilir.
d) Lisans sahipleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak arz etmekle yükümlüdür.
e) Atık yağların geri dönüşümü, kullanımı ve imhası diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
Atık yağların geri dönüşümüyle elde edilen yağların piyasaya sunumunda ambalaj üzerine okunacak şekilde
“ATIK YAĞDAN ÜRETİLMİŞTİR” ifadesinin konulması zorunludur.
f) Numunelerde yapılacak testlerde, ulusal markerin Kurumca belirlenen şart ve seviyede bulunmadığı ve
alınan numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlenmelere uymadığı tespit edildiğinde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
g) Lisans sahipleri faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermemek ve bu konudaki mevzuata uymakla
yükümlüdür.
h) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markaları altında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin kalite-kontrol izlemesini
etkin bir biçimde yapar; tescilli markaları altında faaliyette bulunan bayilerinin, yönetmelikte belirtilen teknik
düzenlemelere uygunluğunu tetkik eder, bunlara ilişkin rapor tutar ve Kuruma bildirir.
Akaryakıt ile Harmanlanan Ürünler ve Katkı Maddeleri
MADDE 8 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Otobiodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama
işlemi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın
piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunludur.
Denizcilik yakıtlarının hazırlanması hariç, akaryakıtlar birbiriyle karıştırılamaz.
Katkılama sadece rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince yapılabilir. Dağıtıcı lisansı
sahipleri tarafından akaryakıta ilave edilecek olan harmanlama ürünü, marker ve katkı maddelerinin ulusal
markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması zorunludur.
Akaryakıt Üretimi
MADDE 9- Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler hariç, akaryakıt üretimi
sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
Analiz doğrulama ve muayene raporları
MADDE 10 – (Değişik: RG-1/4/2010-27539)
Analiz raporu, denizcilik amaçlı ihrakiye sayılanlar dahil, tüm akaryakıt türlerinin;
a) Gümrük girişlerinde,
b) Lisanslı depoların giriş ve çıkışlarında,
c) Piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan satış işlemlerinde,
teknik düzenlemede belirlenen deney yöntemlerine göre laboratuvarca yapılacak numune analizi sonuçlarını
kapsayacak şekilde tanzim edilir.
Analiz raporu tanzim edilecek akaryakıtlara ilişkin numuneler, raporu ibraz etmekle yükümlü kişi adına,
numune alma yönteminde akredite olan laboratuvarca veya uluslararası gözetim şirketince alınır. Uluslararası
gözetim şirketince alınan numuneler, laboratuvara anılan şirketçe teslim veya sevk edilir.1
Kullanıcılara;
a) Akaryakıt istasyonlarında pompadan, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompalarından
yapılan satışlarda,
b) Karıştırma düzeneklerinden elde edilen denizcilik yakıtlarının; doğrudan araç depolarına veya bu
depolara ikmal amacıyla kullanılan deniz araçlarına teslimine yönelik lisanslı depo çıkışlarında veya satışlarda,
yakıtın özelliklerinden en az; kükürt, yoğunluk, viskozite değerlerinin bulunduğu ve karıştırmada kullanılan
akaryakıtların analiz raporlarının tarih ve sayısının da kayıtlı olduğu, uluslararası tanınırlığı olan bir teslim
belgesi tanzim ve ibraz edilmek kaydıyla,
analiz raporu tanzim ve ibraz edilmez.
Akaryakıt türlerinin;

1

Bu fıkra 5/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
3

Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/c
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK
KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

a) Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, rafinerici lisansı sahiplerinden satın alınan veya lisanslı depolardan
çıkanlarının, alıcılar tarafından doğrudan üçüncü kişilere satışı,
b) Gümrük girişinde; doğrudan üçüncü kişilere satışı veya lisanslı depoya girişi,
c) Rafineriden, boru hatlarıyla doğrudan lisanslı depoya girişi,
halinde, temin edilen analiz raporunun fotokopisi, ayrı bir rapor tanzim edilmeksizin, üzerine yükümlülerce
imzalanan "Alınan akaryakıtın niteliği veya niceliği değiştirilmemiştir." şerhi işlenmek kaydıyla kullanılabilir.
Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolarda, ilgili akaryakıt türü için;
a) I. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Gümrük girişinde, ithalatı yapan lisans sahipleri,
2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya işleme (biodizel) tesislerinden yapılan satışlarda, rafinerici
ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
3) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde karıştırma sonucu elde edilen denizcilik yakıtlarının
satışında, satıcılar,
b) II. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
2) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan diğer satışlarda,
satıcılar
yükümlüdür.
Harmanlama yapılması halinde, analiz raporuna; harmanlanan ürünün adı ve harmanlama oranı ile
"Akaryakıt harmanlama sonrasında teknik düzenlemelere uygundur." şerhi eklenerek, beyan ilgili lisans
sahiplerince imzalanır.
Depolama lisansı sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kişilerden, petrolün edinimine ilişkin analiz
raporu, üretim sertifikası veya benzer belgelerin ibrazını isteyebilir. İbraz edilen belge ile lisanslı depocu
tarafından teslim öncesi tanzim edilen analiz raporunda yer alan özellik değerleri arasında fark oluşması halinde,
lisanslı depocu ilgiliden, akaryakıt türü için I. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin tümünü
belirleyecek, doğrulama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya doğrulama raporu
sonuçlarının, teknik düzenlemelere aykırı olması halinde, depolama talebi reddedilir.
Depolama lisansı sahipleri, emanet tankı kullanmaları halinde, analiz raporlarını esas tanklarına aktarma
esnasında tanzim edebilir. Akaryakıt, emanet tanklarında 3 günden fazla tutulamaz.
Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin de kaydedildiği analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve
raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz raporları veya üçüncü fıkrada yer alan belgeler; gümrük
girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
tanzimi gereken ilk belgeye eklenir. Ulusal marker enjeksiyonlarında, uluslararası gözetim şirketince, analiz
raporları esas alınarak resmi isim ve laboratuvarın sonuç tespitinin kontrolü sonrası, gözetim firması raporuna,
analiz raporunun tarih ve sayısı kaydedilir.4
Muayene raporu, denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine, ilgili petroller için Kurumca
bizzat veya adına hareket edenlerce gönderilen laboratuvar tarafından yapılan numune analizi sonucu
laboratuvarın yetkililerince tanzim edilir.
Muayene raporlarında;
a) (Değişik bent: RG-28/10/2011-28098) Teknik düzenlemesi olan petroller için Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer
alan tablolardaki özelliklerin tamamı veya Kurul tarafından belirlenenleri,
b) Diğer petrollerde seçilen özellikleri
yer alır.
Analiz, muayene ve doğrulama raporunda numunenin alındığı tarih ve alınma yöntemi ile numuneyi alan
ve/veya laboratuvara teslim eden kişinin adı soyadı, görevli olduğu şirket ve unvanı belirtilir.
Petrol Piyasası Dairesi Başkalığınca hazırlanan;
a) Rapor formlarının ihdas, iptal ve değişiklikleri,
b) Teknik düzenlemelerde yer alan deney yöntemleri,
Kurum internet sayfasında ilan edilir.
Laboratuvarlar
MADDE 11 – (Değişik: RG-25/04/2007-26503)
Numunelerin analizi, Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmasına imza atmış
ve tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili deney yöntemlerinde akredite edilmiş sabit ve gezici
laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır.

4

Bu fıkra 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
4

Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/c
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK
KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)

ÖZELLİK

ÖZELLİK
KODU

TÜRÜ
Damıtık

Artık

I

II

I

II

Yoğunluk

10

+

+

+

+

Viskozite (Akmazlık)

11

+

+

+

+

Görünüş

12

+

+

Toplam Tortu *

13

+

+

Parlama Noktası

20

+

+

Bulutlanma Noktası

21

+

Akma Noktası

22

+

+

Karbon Kalıntısı

30

+

+

Su *

40

+

Kül

41

+

Kükürt

42

+

Aliminyum + Silisyum**

43

+

+

Vanadyum **

44

+

+

Kullanılmış Yağlanma Yağı

45

+

+

Setan İndisi

50

+

+

+

+

+
+

+

+

*: Görünüş testinden numune berrak ise ve görünür bir tortu veya su mevcut değilse aranmaz.
**: 01/07/2008 tarihine kadar aranmaz.
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Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
10/9/2004
25579
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
21/12/2004
25677
124/6/2005
25855
29/1/2007
26398
325/4/2007
26503
429/12/2007
26741
522/6/2008
26914
623/10/2009
27385
71/4/2010
27539
825/6/2011
27975
928/10/2011
28098
10-
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(09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan amaçlara
uygun, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin toplanması, veri tabanına
işlenmesi, derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmelik, petrol piyasası ile ilgili bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, derlenmesi,
raporlanması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası
ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/B maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanlar için oluşturulan belgeyi,
Petrol piyasası bilgi sistemi: Kurum tarafından oluşturulan ve bildirim yükümlülükleri kapsamında
yükümlüler tarafından doldurulacak formlara veri girişi imkanı sağlayan sistemi,
Sistem kullanım talimatı: Petrol piyasası bilgi sisteminin kullanımı, bu sistem aracılığı ile Kuruma beyan
edilen ilgili formların doldurulması, gönderilmesi ve ilgili diğer işlemlere ilişkin kurallar bütününü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Gizlilik
İlkeler
Madde 5 — Bildirim yükümlülükleri ile bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Bildirim yükümlülükleri istisnai hâller dışında yönetmeliklerle düzenlenir (Ön araştırma, soruşturma
ve denetim faaliyetleri kapsamında istenecek bilgi ve belgelere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.).
b) Bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesinde, kimlerin yükümlü olacağı ile yükümlülüğün doğuşu,
kapsamı, yerine getirilme şekli, zamanı ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.
c) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, bilginin edinme maliyeti ile bilgiden
sağlanması beklenilen fayda dikkate alınır.
d) Bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanması sürecinde sırasıyla; tarafsızlık, güven, emniyet,
işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
e) (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1 Kamuya ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmî amaçlı
yazışmalar dışında, veri tabanına işlenen her türlü bilgi gizli olup, sadece hizmet gerekleri için genelleştirilmek
kaydıyla, hizmete özel olarak kullanılabilir.
f) (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas
alınır.
Gizlilik
MADDE 6 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1

1
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Kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle öğrendikleri petrol piyasasına ilişkin
sırlarla, malî ve piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuya
ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmi amaçlı yazışmalar dışında bildirim yükümlüsünün rızası
olmadıkça, lisans sahipleri için lisansın geçerli olduğu sürece, diğer kişiler için beş yıl süreyle gizli tutmak
zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülükleri
Bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bildirimler, gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya lisans sahibini
temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile aksi belirtilmedikçe ilgili formlar kullanılarak,
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır.
Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının
ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul Kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.
(Değişik: RG-03/11/2011-28104) Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan
bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı ile yapılır. Bildirim Düzeltme Talebi
Beyanı; dönemsel olarak yapılan bildirimlerde yasal bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde,
oluşuma bağlı bildirimlerde ise bildirimin yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içerisinde yapılır. Pazarlama
Projeksiyonu Bildirimi bu süre kısıtlarına tabi değildir. Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu fıkrada
yer alan süreler dışında düzeltme yapılabilir.
(Ek fıkra:RG-29/12/2010-27800) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen süreler içerisinde
yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimler ile 10 uncu maddesi kapsamında yapılması gereken
bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin
ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü
tamamlamayanlar hakkında 06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.
Bildirim genel esasları
Madde 8 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Dönemsel bildirimler
MADDE 9 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Bildirim yükümlüleri tarafından yapılacak dönemsel bildirimlerden;
a) Yıllık bildirimler; yılda bir kez aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
1) Pazarlama projeksiyonu bildirimi; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile
lisanslarında ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince, izleyen takvim yılına
ilişkin olarak her yıl Kasım ayının son gününe kadar yapılır.
2) Katılma payı bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı, taşıma, bayilik, madeni yağ ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince, katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere, bir önceki
takvim yılına ilişkin olarak her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır.
3) Stok ve gelir bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl
Mayıs ayı son gününe kadar yapılır.
4) (Değişik: RG-03/11/2011-28104)2 Yurt içi kaynak bilgileri bildirimi; rafinerici, dağıtıcı, depolama ve
madeni yağ lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Ocak ayının son gününe kadar
yapılır.
b) Üç aylık bildirimler; 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek
(Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek
dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri ile lisanslarında madenî yağ faaliyeti yer alan
rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
c) Aylık bildirimler; aylık dönemlere ilişkin olarak izleyen ayların sonuna kadar aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:
1) Aylık rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahiplerince yapılır.

2

Bu değişiklik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

2
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
YÖNETMELİKLER

BÖLÜM-2/f
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

2) Aylık dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
3) Aylık ürün hareketleri bildirimi; rafineri, dağıtıcı, ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile lisanslarında
ihrakiye teslimi faaliyeti yer alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
4) (Mülga:RG-3/11/2011-28104)2
5) (Mülga:RG-3/11/2011-28104)2
6) Dağıtıcılar arası akaryakıt satışı gerçekleşme bildirimi; Dağıtıcılar Arası Akaryakıt İzin Talebi
Bildirimi yapan dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
7) Aylık biodizel bildirimi; işleme (biodizel üretim) lisansı sahiplerince yapılır.
8) Aylık illere göre satış bildirimi; dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayilere, serbest kullanıcılara ve diğer
yerlere yaptıkları satışların illere göre dağılımı yer alır.
9) Aylık depolama bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
10) Aylık stok bildirimi; rafineri, dağıtıcı ve stok tutma yükümlülüğü olan serbest kullanıcı lisansı
sahiplerince yapılır.
11) İthalat-ihracat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalat veya ihracatı yapıldıktan sonra ilgili
dönemde gerçekleşen tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içerecek şekilde rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi
lisansı sahiplerince yapılır.
12) (Mülga:RG-3/11/2011-28104) 2
13) Aylık antrepo bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt
antrepo işleticileri tarafından yapılır.
14) Serbest kullanıcıya teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
15) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi;
dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
16) Bayiye teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
17) Yeniden satış amaçlı teslimler ağırlıklı ortalama fiyat bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından
yapılır.
18) Serbest kullanıcıya teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
19) Dağıtıcının kendi işlettiği akaryakıt istasyonlarına yapılan teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı
sahipleri tarafından yapılır.
20) Bayiye teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
21) Yeniden satış amaçlı teslimler miktar bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.
Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 10 – (Değişik:RG-26/12/2009-27444)1
Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda
sayılan bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
a) Faaliyete başlama bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyete herhangi bir nedenle on günü aşan bir aradan sonra yeniden başlanması hâlinde, olayı
izleyen 15 gün içinde yapılır.
b) Faaliyeti bırakma bildirimi; serbest kullanıcı ile bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans
sahiplerince, faaliyetin bırakılması halinde, olayı izleyen 15 gün içinde yapılır.
c) Tip sözleşme bildirimi; lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örnekleri
hazırlamaları veya bunlarda değişiklik yapmaları halinde, bunların yürürlüğe konulmasından önce yapılır.
d) Önemli olay bildirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve
taşıma lisansı (denizyolu) sahiplerince, kamunun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini ve/veya lisans
kapsamındaki faaliyeti veya faaliyetin yürütüldüğü tesisi önemli ölçüde tehlikeye sokan, tehdit eden veya
olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmaları halinde, aynı gün içerisinde yapılır.
e) İthalat bildirimi; akaryakıt ve/veya ihrakiye ithalatı yapacak olmaları hâlinde rafinerici, dağıtıcı ve
ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince ithalat gerçekleşmeden önce yapılır.
f) Tarife değişikliği bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin değişmesi hâlinde, rafinerici,
dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü kılınan diğer kişilerce, tarife
değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır.
g) İşaretleme ve katkılama bildirimi; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt vasfı kazanmış
maddelere, ilk kez marker ve katkı maddeleri ilave edilmeden önce yapılır.
h) Dâhilde işleme kapsamında akaryakıt ve madeni yağ ithalat bildirimi; dahilde işleme belgesi
kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticilerince,
akaryakıt ve/veya madeni yağ temin etmeden önce yapılır.
ı) Akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimi; değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan
önce;
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1) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen rafinerici lisansı sahiplerince, lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler,
2) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen dağıtıcı lisansı sahiplerince, iller ve varsa Kurumca tescilli
tesisler,
3) Fiyat listesi değişikliklerinde, işleme (biodizel) lisansı sahiplerince lisansa konu tesis ve varsa
Kurumca tescilli ilave tesisler
için yapılır.
i) Akaryakıt dağıtım fiyatı değişikliği bildirimi; serbest kullanıcılara ve bayilere yapılacak akaryakıt
satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce, satış yapılmak istenilen iller ve varsa
Kurumca tescilli tesisler için yapılır.
j) Akaryakıt bayi fiyatı değişikliği bildirimi; bayilik sözleşmelerinde tavsiye edilen veya tavan fiyat
yöntemi uygulayan dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar)
uygulanmaya başlamadan önce, bayisi bulunan iller için yapılır.
k) Dağıtıcılar arası akaryakıt izin talebi bildirimi; akaryakıtı temin ve teslim eden dağıtıcı lisansı sahipleri
arasında anlaşma sağlandıktan sonra, akaryakıtı teslim eden dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılır.
l) Depo tahsis bildirimi; depolama lisansı sahiplerince yapılır.
m) Rafineri depo bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.
n) Antrepo tahsis bildirimi; Gümrük Müsteşarlığından işletme izni almış genel ya da özel akaryakıt
antrepo işleticileri tarafından yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilerin İşlemesi, Derlemesi ve Açıklanması
Bilgilerin işlenmesi
Madde 11 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bilgilerin derlenmesi
Madde 12 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Bilgilerin açıklanması
Madde 13 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
BEŞİNCİ BÖLÜM
Saklama
Bilgilerin saklanması
Madde 14 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Kayıt ve bildirimlerin saklanması
Madde 15 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-26/12/2009-27444)1
Geçici Madde 2 – (Ek: RG-03/11/2011-28104) 2011 yılına ilişkin Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi
31/12/2011 tarihine kadar yapılır.
Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
09/12/2005
26018
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî
Gazetenin
Tarihi
Sayısı
14/10/2008
27024
112/05/2009
27226
226/12/2009
27444
329/12/2010
27800
43/11/2011
28104
5-
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(23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA UYGULANACAK
PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları
öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17
nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı yeniden değerleme oranını %10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit
ve ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları,
1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki
tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
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(12/02/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU
HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak, çevre
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak
üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili ve diğer mevzuata uygun
olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kullanımının engellenmesi ve
ayrıca ürün güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin
esasları kapsar.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
1) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
5) EN: Avrupa Standartlarını,
6) TS: Türk Standartlarını,
7) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
8) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul
edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,
9) Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri,
bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan
sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli
bilgileri içeren belgeyi,
10) Üretim, İthalat, Satış ve Stok Tabloları: Madeni yağ üretimine konu olan maddelerin ve
müstahzarların; imalat sürecindeki bileşenlerine ilişkin bilgiler ile alımına, üretime sevkine, imalatına, satış ve
stok miktarlarına ilişkin bilgilerin belirtildiği tabloları,
11) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
12) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standardı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili
uluslararası standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere
uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,
13) Lisans: Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için kurumdan almak zorunda
olduğu izin belgesini,
14) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi
sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
15) Madeni yağ üreticisi: Madeni yağ üretimi yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
16) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan,
mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için
ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari
olan düzenlemeyi,
17) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere,
standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
18) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre
ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları,
19) TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi: Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik
Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve
1
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM-3/e
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası
kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi,
20) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler bütününden
oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçları,
21) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
22) Yetkili Kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve
4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik hükümlerini, kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya
kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ambalaj, Ürün Güvenliği ve Yükümlülükler
MADDE 5 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya
işletilmesi için lisans alınması zorunludur. Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların
yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.
(2) Bu Tebliğde yer alan hükümler, madeni yağ üretim faaliyeti ve/veya bu faaliyete dayalı olarak üretim
yapılan tesislere ve faaliyet kapsamında üretilen ürünlere ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından özel mevzuatına göre alınması zorunlu olan lisans, izin, onay, tescil, ruhsat vb. belgeleri alma
yükümlülüğü ile faaliyete ilişkin olarak uyulması zorunlu olan usul ve esasları düzenleyen mevzuata uyma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
MADDE 6 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya güvenli ürün arz etmek zorundadır.
(2) Bu amaçla ürünün bileşimine ve ambalajına ilişkin olarak diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar da
dahil olmak üzere özellikleri, başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler,
izlenebilirliği, kullanımı, bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ile
birlikte ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici gruplarının bilgilendirilmesine yönelik bilgiler, üretimi
yapılan tüm madeni yağlara ait ambalajlar üzerinde belirtilir.
(3) Madeni yağ üreticileri tarafından piyasaya arz edilecek olan madeni yağlara ait tüm ambalaj türleri (5
Litre ve altı ambalaj türleri hariç ) üzerinde asgari olarak aşağıda belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.
a) Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, Kurumdan aldığı lisans numarası,
b) Lisanslı üretim tesisinin açık adresi,
c) Üretimi yapılan madeni yağın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası,
ç) Lisans sahibi tarafından Kuruma ibraz edilen tescilli marka ve tescil numarası,
d) Üretimi yapılan madeni yağın üretim tarihi, üretim seri numarası ve/veya parti kod numarası,
e) Üretimi yapılan madeni yağın adı,
f) Üretimi yapılan madeni yağın tipik özelliklerini (TBN, Viskozite İndeksi, Akma noktası, Yoğunluk,
Parlama noktası ve benzeri) tanımlayan ve performans seviyesini belirleyen bilgiler,
g) Üretimi yapılan madeni yağın kullanımına ilişkin sağlık, emniyet ve çevre bilgileri,
ğ) Üretimi yapılan madeni yağın kullanım yerine ve ürün bileşenlerine ilişkin bilgiler,
h) Üretimi yapılan madeni yağa ait ilgili TSE/TSEK standardı,
ı) Ambalajlı madeni yağın kilogram veya litre olarak net miktarına ilişkin bilgiler.
(4) Yeniden satış amacıyla ithal edilen ambalajlı madeni yağların etiketlenmesi, konu ile ilgili
uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(5) İhraç edilecek madeni yağların ambalajları, asgari olarak ürünün markasını, kilogram veya litre
olarak net miktarına ilişkin bilgileri ve üretim tesisinin açık adresini içermesi kaydıyla, ikinci ve üçüncü fıkrada
belirtilen hükümlere tabi değildir.
MADDE 7 – (1) Madeni yağların ambalajı üzerinde, madeni yağın satışı için sergilenmesinde ve
reklamlarında kullanılan metinler, isimler, ticari marka, resimler, figüratif desenler veya diğer şekillerde,
yanıltıcı ifadeler kullanılamaz.
MADDE 8 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları
madeni yağlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar uyarınca Güvenlik Bilgi Formları oluşturmak
ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz etmek zorundadır. Bu amaçla
oluşturulan Güvenlik Bilgi Formları yapılacak denetimlerde, denetim yapmakla yetkili kılınan Kurum
personeline ve/veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kişi/kişilere ibraz edilmek üzere saklanır.
(2) (Değişik:RG-23/12/2011-28151) Ayrıca madeni yağ üreticileri üretimini ve satışını yaptıkları
madeni yağlar için İmalat, Satış, Stok ve İthalat Bilgi Formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya
sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise İthalat, Satış ve Stok Bilgi Formlarını oluşturmak zorundadır.
Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler itibariyle
2
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM-3/e
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

ilgili olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 inci günü (dönemi izleyen 35 inci gün) saat 24.00’a kadar Tebliğ
eki form formatında ve sadece elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire
Başkanlığına göndermek zorundadır.
(3) Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Üretim, İthalat, Satış ve Stok Formları oluşturulmayan madeni
yağlar hiçbir şekilde piyasaya sunulamaz.
MADDE 9 – (1) Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine
ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini
yapamaz.
(2) Madeni yağ üreticileri, temin ettikleri baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan
ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunamaz, ticari faaliyete konu edemez.
(3) (Ek:RG-23/12/2011-28151) Mevcut Türk Standardı/TSE Kalite Kriteri'nde değişiklik
(revizyon/tadil) olması veya yeni Türk Standardı/TSEK Kalite Kriteri yayınlanması nedeniyle, madeni yağ
üreticisinin sahip olduğu TSE/TSEK Uygunluk Belgesinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, yeni belgenin
alınması için Türk Standardının/TSEK Kalite Kriterinin yürürlük tarihinden itibaren altı ay süre tanınır. Bu süre
sonunda TSE/TSEK Uygunluk Belgesini yenilemeyen madeni yağ üreticileri bu belge kapsamında ürettiği
ürünlerin üretimini belgenin yenilenme işlemi tamamlanana kadar durdurur.
MADDE 10 – (1) Madeni yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura, sevk irsaliyesi vb. belgelerde satışı
yapılan madeni yağın adını ve 12 haneli (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasını belirtmek
zorundadır.
MADDE 11 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt,
solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde
edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemez ve satılamaz, akaryakıt olarak bulundurulamaz ve/veya bu
özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamaz, kullanılamaz. Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları
piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu
durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağlar; ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden usulüne uygun olarak alınmış,
gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olan yerlerin dışında hiçbir
şekilde satışa sunulamaz, depolanamaz veya bu amaçla bulundurulamaz.
(3) (Değişik: 24 Şubat 2011, Sayı: 27856, Md. 1) Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması
lisanslı tesislerde yapılır. Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış ve/veya
kullanım hakkı alınmış ve/veya devralınmış Marka Tescil Belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini
yapabilir. Madeni yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ
üretimi yapamaz.” Ancak bu fıkra dışında yapılacak üretimler Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre izin
alınarak yapılabilir.
(4) Madeni yağ üreticileri lisanslarında gerekli tadil işlemini yapmadan, lisansta kayıtlı olan miktarın
üzerinde baz yağ temini yapamaz ve/veya madeni yağ üretemez.
MADDE 12 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin gerçekleştirileceği tesislerin tasarımı, yapım ve
montajı, test ve kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin
sağlanmasında, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa TSE tarafından kabul
gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk
belgesine sahip olma şartı aranır.
MADDE 13 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları; piyasaya sunumunu yaptıkları madeni
yağların ambalajları üzerinde, ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları, bilimsel nitelikte çalışmalara
dair belgelerle ispatlamak ve denetim sırasında istenmesi halinde Kuruma veya Kurum adına denetim yapmakla
yetkili kılınan personele ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları, piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların, insan
sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolün ve gözetiminin sağlanmasını
teminen, sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları
düzenleyen ilgili diğer mevzuata uymak zorundadır.
MADDE 14 – (1) Madeni yağlar; normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında
uygulandığında veya ürünün piyasaya sunumuna, etiketlenmesine ve kullanımına dair açıklamalar veya üretici
tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan ve çevre
sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
MADDE 15 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine,
Endüstri Mühendisliği veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet alanında mesleki
yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim
yapmakla yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken kolaylığı sağlamak,
lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime
3
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEBLİĞLER

BÖLÜM-3/e
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve
saklamak zorundadır.
(2) Madeni yağ üreticileri lisans kapsamındaki tesiste görevlendirilen çalışanlarına ait “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”ne ilişkin bilgileri üçer aylık dönemler halinde hazırlamak ve yapılacak denetimlerde görevli
personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.
MADDE 16 – (1) Madeni yağların üretimi, depolanması, taşınması ve satışı faaliyetlerinde bulunan
gerçek ve tüzel kişiler söz konusu faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun
veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre
tehlikeli maddeler mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, İdari Yaptırımlar ve Yürürlük
MADDE 17 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları ilgili ve diğer mevzuatta
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak madeni yağların piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdürler. Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları madeni yağ satışı yaptıkları gerçek veya
tüzel kişilere ait kayıtları en az 5 yıl süre ile (satış faturalarıyla birlikte, satış faturalarındaki madeni yağ
alıcılarının ticaret sicil no, TC kimlik no, vergi no, vergi dairesi, fatura tarihi-no, sevk irsaliye tarihi-no, satılan
ürünün GTİP no, miktarı, birim fiyatı vb. dökümleri gerek kayıt ortamında gerekse elektronik ortamda)
saklamak zorundadır. Bu kayıtları yapılacak denetimlerde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla
yetkilendirilmiş kişilere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetim yapmakla yetkili kurum yetkililerine, talep
edilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
(2) Üreticisinin tespit edilemediği durumlarda, 30 (otuz) gün içerisinde üreticisine veya ürünü tedarik
ettiği gerçek veya tüzel kişiye ait isim, fatura, adres vb. bilgileri yazılı olarak Kuruma veya Kurum adına
denetim yapmakla yetkili kişilere beyan etmeyen kişi/kişiler madeni yağ üreticisi olarak kabul edilir. Bu kişiler
hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.
MADDE 18 – (Değişik:RG-23/12/2011-28151)
(1) Madeni yağ üreticileri, bir önceki takvim yılına ait üretim faaliyetine yönelik olarak düzenlenen ve
içerisinde asgari olarak;
a) Lisans sahibi tarafından temin edilen baz yağların ve/veya katıkların amacı dışında kullanılıp
kullanılmadığına, ne kadarının üretimde kullanıldığına, ne kadarının stoklarda tutulduğuna ve ne kadar baz yağ
temin edildiğine,
b) Lisans kapsamında üretimi yapılan muhtelif madeni yağların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon
(GTİP) numarasına, miktarına ve bu yağların ne kadarının stoklarda tutulduğuna, ne kadarının satışının
yapıldığına ve bunların satışının yapıldığı gerçek veya tüzel kişilere ait tespitlere,
c) Madeni yağ üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen Üretim Kartlarına ve Stok sayımlarına,
ç) Madeni yağ üretim faaliyeti kapsamında düzenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,
d) Lisans kapsamında yer alan ürünlerin haricinde, akaryakıt harici ürün kullanıp kullanmadığı ile
bunlara yönelik olarak üretim yapıp yapmadığına,
e) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli olan yardımcı malzemelerin, ambalaj malzemesinin
ve benzeri temin edilip edilmediğine,
f) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli personelin istihdam edilip edilmediği, elektrik, su
ve benzeri giderlerin bulunup bulunmadığı ve yapılan üretim ile tutarlı olup olmadığına,
g) ÖTV ve KDV tahakkukuna,
ilişkin bilgilerin yer aldığı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu’nun aslını veya noter onaylı
bir suretini, yapılacak denetimlerde görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.
MADDE 19 – (1) Bir madeni yağın ilgili mevzuat gereklerine uygun olmasına rağmen, temel gerekleri
karşılamadığı ve çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Kurum, ülke sınırları içinde
bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar. Kontrol sonucunda ürünün çevre ve insan sağlığı
yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Kurum;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, ilgili diğer mevzuatta belirtilen
usul ve esaslar doğrultusunda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,
sağlar.
MADDE 20 – (1) Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Tebliğ hükümlerine göre
yapılır.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen idari yaptırımlar ve/veya cezalar uygulanır.
MADDE 22 – (1) Değişik:RG-23/12/2011-28151)
Bu Tebliğin;
a) 15 inci maddesi 1/6/2011 tarihinde,
b) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 30/6/2011 tarihinde,
c) 10 uncu maddesi ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2011 tarihinde,
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 30/6/2012 tarihinde,
d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin Yayımlandığı Resmî
Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/02/2011
27844
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapan
Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/02/2011
27856
23/12/2011
28151
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(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 16)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen,
a) Orta damıtık ürün: motorin, kırsal motorin ve denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine
nomenklatür kodu 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 veya 2710 19 49 kapsamında olan petrol esaslı
akaryakıtı veya ASTM D86 yöntemine göre kayıplar dahil 250°C’de hacmen %65 den azı ve 350°C’de hacmen
%85 den fazlası damıtılan, denizcilik yakıtları haricindeki petrol esaslı akaryakıtı,
b) Gazyağı: orta damıtık ürünlerden, kombine nomenklatür kodu 2710 19 25 olan petrol esaslı akaryakıtı,
c) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan petrol ve
madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan gazyağı’nın, Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS 3355 Gazyağı – Isıtma ve Aydınlatma
Amacıyla Kullanılan” standardına uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek gazyağının resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gazyağının Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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(21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(Akaryakıt Seri No: 18)
MADDE 1 – (Değişik fıkra: RG-09/11/2010-27754) (1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya
dolaşımda bulunan otobiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010 tarihli "TS
EN 14214 Otomotiv Yakıtları-Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL)-Dizel Motorlar İçin-Özellikler
ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur.
(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek otobiodizelin resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.
MADDE 2 – (l) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 2)” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1
Ocak 2012 (Rev.16)

PETROL PİYASASI MEVZUATI
TEKNİK DÜZENLEMELER

BÖLÜM 4/f
Fuel Oil Türleri

(5/1/2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
FUEL OİL TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ
(AKARYAKIT SERİ NO: 24)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan, petrol ve
madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,
b) Fuel oil: Denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine nomenklatür kodu 2710 19 51 ila 2710 19 68
olan petrol esaslı akaryakıtı veya damıtma sınırlarının motorin türlerinden farklı olması nedeniyle, akaryakıt
amaçlı kullanılan fuel oil türlerinden sayılan ve ASTM D86 yöntemine göre 250 °C’de hacmen % 65’ten azı
(kayıplar dahil) damıtılan petrol esaslı akaryakıtı
ifade eder.
MADDE 2 – (1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan fuel oil türlerinden,
a) Kalorifer Yakıtının, kükürt içeriğinin kütlece en çok %1 ve diğer teknik özelliklerinin Ekim 2006
tarihli “TS 2177 - Fuel Oil” standardındaki 1 numaralı çizelgede yer alan “Fuel Oil 4” özelliklerine uygun,
b) Fuel Oilin teknik özelliklerinin Ekim 2006 tarihli “TS 2177 - Fuel Oil” standardındaki 1 numaralı
çizelgede yer alan “Fuel Oil 3” özelliklerine uygun,
c) Yüksek Kükürtlü Fuel Oilin teknik özelliklerinin Ekim 2006 tarihli “TS 2177 - Fuel Oil” standardındaki
1 numaralı çizelgede yer alan “Fuel Oil 6” özelliklerine uygun
olması zorunludur.
MADDE 3 – (1) 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fuel
Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:17)” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Serbest dolaşıma 1/1/2012 tarihinden önce giren; 2710.19.61.00.11,
2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numaralı fuel oil
türleri;
a) 31/3/2012 tarihine kadar yeniden satış amacıyla,
b) 30/6/2012 tarihine kadar kullanıcılara
satılabilir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BÖLÜM 4/g
Denizcilik Yakıtları

(7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
(İhrakiye Seri No: 2)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Denizcilik yakıtları: TS ISO 8217 sayılı standartta tanımlanan yakıtlar da dahil olmak üzere, gemilerde
kullanıma yönelik olan veya kullanılmakta olan petrol esaslı akaryakıt türlerini,
b) I. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMX ve DMA için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
c) II. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMB ve DMC için
tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,
ç) Piyasaya arz: Denizcilik yakıtlarının kara suları ve iç sular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti
toprakları içinde gemilerde kullanmak üzere bedelli ya da bedelsiz olarak temin edilmesini veya üçüncü şahıslar
adına bulundurulmasını, (Gemilerin yük depolarında ihraç amacıyla temin edilen veya bulundurulan denizcilik
yakıtları hariç.)
ifade eder.
MADDE 2 – (l) Piyasaya arz edilen veya dolaşımda bulunan denizcilik yakıtının, Türk Standardları
Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS ISO 8217 Petrol Ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) Denizcilik Yakıtları - Özellikler” Standardına uygun olması zorunludur. Ancak, II. Grup deniz motorin olarak
piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i aşamaz.1
(2) Piyasaya arz edilebilecek denizcilik yakıtlarının resmi isimleri ile ihrakiye addedilecek akaryakıtlar Türk
Gümrük Tarife Cetvelindeki, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak, Kurul kararı ile
belirlenir.
MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Denizcilik yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1

Bu cümle, Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’in
(İhrakiye Seri No:3) 1 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve bu değişiklik 31/12/2011 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
“Ancak,
a) I. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %0,1’i,
b) II. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i ,
aşamaz.”
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BÖLÜM 5/n
Karar No:2870

(22/11/2010 tarihli ve 27763 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 2870

Karar Tarihi: 9/11/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2010 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Elektronik
Sistemlerle Kullanıcılara Yapılacak Akaryakıt Satışları İçin Sunulacak Finansal Aracılık Hizmetlerine İlişkin
Usul ve Esaslar”a dair aşağıdaki Karar alınmıştır.
PETROL PİYASASINDA ELEKTRONİK SİSTEMLERLE KULLANICILARA YAPILACAK
AKARYAKIT SATIŞLARI İÇİN SUNULACAK FİNANSAL ARACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
MADDE 1- (1) Dağıtıcı ve istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahipleri, elektronik sistemlerle
kullanıcılara yapılacak akaryakıt satışları için bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirlenen yükümlülükleri yerine
getiren sermaye şirketlerinden finansal aracılık hizmeti alabilir.
(2) Finansal aracılık hizmetleri sadece;
a) Elektronik sistemlerin kullanıldığı,
b) İkmalin bayilik lisansına sahip akaryakıt istasyonlarından yapıldığı,
c) Karayolu araçlarının enerji ihtiyacının karşılandığı
akaryakıt satışları için alınabilir.
MADDE 2- (1) Finansal aracılık hizmeti verecek sermaye şirketleri;
a) Faaliyetlerini, genel hükümlere ve petrol piyasası mevzuatına uygun olarak, lisans sahipleri ve
kullanıcılarla akdedilecek yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütmek,
b) Akaryakıt alım-satımı yapmamak ve akaryakıt bedelini, kullanıcılara aynen yansıtmak,
c) İlgili mevzuata göre lisans sahiplerince belirlenen akaryakıt fiyatlarına müdahale etmemek,
ç) Fatura tanziminde ve tahsilâtlarında mali mevzuata uygun hareket etmek,
d) Hizmet bedeli tahsil edilecekse, bu bedeli ayrıca faturalandırmak ve akaryakıt fiyatına eklememek veya
akaryakıt fiyatından indirmemek,
e) Lisans sahipleri ve kullanıcılarla yapılacak sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri
yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,
f) Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ile görevlilerin inceleme
yapmasına müsaade etmek,
ile yükümlüdür.
MADDE 3- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(31 Aralık 2011 Tarih ve 28159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
2011 Yılında Uygulanacak Olan Lisans Alma, Lisans Tadili, Süre Uzatımı (Vize),
Lisans Sureti Çıkartma, Tarife Onayı ve Akaryakıt Ticaret İzni Bedellerine İlişkin
Kurul Kararı
KURUL KARARI
Karar Tarihi: 27/12/2011

Karar No: 3594

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2011 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası
Kanununun 27 nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2012 yılında
uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve
akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü
maddesi uyarınca 2012 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti
çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a)Lisans alma bedeli:
Rafinerici lisansı için
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
İşleme lisansı
- Petrokimya için
- Biyodizel için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
Taşıma lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için gemi başına
Bayilik lisansı için
b) Lisans sureti
c) Lisans tadili:
Rafinerici lisansı için
Dağıtıcı lisansı için
Depolama lisansı için
İletim lisansı için
İşleme lisansı için
Madeni yağ lisansı için
Serbest kullanıcı lisansı için
İhrakiye teslimi lisansı için
Taşıma Lisansı
- Demiryolu için
- Denizyolu için
Bayilik lisansı için
d) Süre uzatımı(vize)
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası
akaryakıt ticareti izni
f) Tarife onayı

385.000.- (üçyüzseksenbeşbin) TL,
275.000.- (ikiyüzyetmişbeşbin) TL,
16.500.- (onaltıbinbeşyüz) TL,
16.500.- (onaltıbinbeşyüz) TL,
16.500.- (onaltıbinbeşyüz) TL,
16.500.- (onaltıbinbeşyüz) TL,
5.500.- (beşbinbeşyüz) TL,
55.000.- (ellibeşbin) TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
0.- (sıfır) TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
1.100.- (binyüz) TL,
Lisans alma bedelinin % 2’si
Lisans alma bedelinin % 2’si
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
1.650 .- (binaltıyüzelli) TL,
2.750.- (ikibinyediyüzelli)TL,
1.650 .- (binaltıyüzelli) TL,
1.650 .- (binaltıyüzelli) TL,
1.650 .- (binaltıyüzelli) TL,
Lisans alma bedelinin % 50’si
16.500.- (onaltıbinbeşyüz)TL,
0.- (sıfır) TL.

Madde 2- Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ödemekle Yükümlü
Oldukları 2011 Yılı İçin Uygulanacak Katılma Payına İlişkin
Kurul Kararı
KURUL KARARI
Karar No : 3567

Karar Tarihi : 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet
gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı için uygulanacak
katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;
a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve
depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık
gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının % 0,1
(bindebir),
b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma
payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2012 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde
hesaplanır.
Madde 2 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(31 Aralık 2011 Tarih ve 28159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 3572-12

Karar Tarihi: 22/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2011 tarihli toplantısında; ekteki “Ham Petrol, Akaryakıt,
İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın yürürlüğe girmesine karar
verilmiştir.
HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ ve PETROLLE İLİŞKİLİ
MADDELERE DAİR KARAR
Madde 1 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında;
a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol,
b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin, fuel oil ve
biodizel türleri ile yakıt nafta ve gazyağı,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,
ç) Madeni yağ,
d) Baz yağ,
e) Akaryakıta harmanlanan ürün,
yer alır.
Madde 2 - Petrol Piyasası Kanununun uygulanması açısından; aşağıda verilen maddelerden;
a) 2709.00.10.00.00 ve 2709.00.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “ham petrol”,
b) 2710.12.15.00.11, 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.12, 2710.12.49.00.11, 2710.19.25.00.11,
2710.19.43.00.11, 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11, 2710.19.68.00.11,
2710.20.11.00.11, 3826.00.90.00.11 ve 3826.00.90.00.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“akaryakıt”,
c) İhrakiye sayılan akaryakıtlardan;
(1) 2710.12.31.00.00, 2710.12.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu
maddeler “havacılık yakıtları”,
(2) 2710.19.43.00.12, 2710.19.43.00.13, 2710.19.43.00.14, 2710.19.43.00.15, 2710.19.46.00.13,
2710.19.46.00.14, 2710.19.46.00.15, 2710.19.46.00.16, 2710.19.47.00.13, 2710.19.47.00.14, 2710.19.47.00.15,
2710.19.47.00.16, 2710.19.48.00.11, 2710.19.48.00.12, 2710.19.62.00.12, 2710.19.62.00.13, 2710.19.62.00.14,
2710.19.62.00.15, 2710.19.62.00.16, 2710.19.62.00.17, 2710.19.62.00.18, 2710.19.62.00.19, 2710.19.62.00.20,
2710.19.62.00.23, 2710.19.64.00.12, 2710.19.64.00.13, 2710.19.64.00.14, 2710.19.64.00.15, 2710.19.64.00.16,
2710.19.64.00.17, 2710.19.64.00.18, 2710.19.64.00.21, 2710.19.64.00.22, 2710.19.64.00.23, 2710.19.68.00.12,
2710.19.68.00.13, 2710.19.68.00.14, 2710.19.68.00.15, 2710.19.68.00.16, 2710.19.68.00.17, 2710.19.68.00.18,
2710.19.68.00.21, 2710.19.68.00.22, 2710.19.68.00.23 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler
“denizcilik yakıtları”,
ç) 2710.19.81.00.00, 2710.19.83.00.00, 2710.19.85.00.00, 2710.19.87.00.00, 2710.19.91.00.00,
2710.19.93.00.00, 2710.19.99.00.25, 3403.11.00.00.00, 3403.19.10.00.00, 3403.19.90.00.00, 3403.91.00.00.00
ve 3403.99.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “madeni yağ”,
d) 2710.19.75.00.00, 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve
2710.19.99.00.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu maddeler “baz yağ”,
e) Akaryakıtla harmanlanan ürünlerden;
(1) 3826.00.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu madde, “motorin türlerine harmanlanan ürün”,
(2) 2207.20.00.10.13, 2207.20.00.10.14 ve 2909.19.90.00.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu
ürünler, “benzin türlerine harmanlanan ürün”,
olarak işleme alınır.
Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı ve istasyonlu
kategorili bayilik lisansı sahiplerince karıştırılmaksızın deniz araçlarında kullanılmak üzere teslim edilen
benzin, motorin ve fuel oil türleri de ihrakiye olarak addedilir.
Madde 3 - Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen ve 50 kilogramı (50 kilogram
dahil) geçmeyenler hariç olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıtların ithalat işlemleri;
Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden
yapılır.
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Madeni yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip
gümrük idarelerinden yapılır.
Madde 4 - Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak
miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu
bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama
projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Madde 5 – Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun
olmak ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.
Madde 6 - Yurt içinde akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.12.15.00.11 GTİP’li madde “Yakıt nafta”,
b) 2710.12.45.00.11 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”,
c) 2710.12.45.00.12 GTİP’li madde “Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan”
ç) 2710.12.49.00.11 GTİP’li madde “Kurşunsuz Benzin 98 Oktan”,
d) 2710.19.25.00.11 GTİP’li madde “Gazyağı”,
e) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP’li madde “Motorin”,
f) 2710.19.62.00.10 ve 2710.19.64.00.10 GTİP’li maddeler “Kalorifer Yakıtı”
g) 2710.19.62.00.11 ve 2710.19.64.00.11 GTİP’li maddeler “Fuel Oil”,
ğ) 2710.19.68.00.11 GTİP’li madde “Yüksek Kükürtlü Fuel Oil”,
h) 3826.00.90.00.11 GTİP’li madde “Otobiodizel”,
ı) 3826.00.90.00.12 GTİP’li madde “Yakıtbiodizel”,
isimleriyle sunulabilir. 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP’li Motorinin resmi ismi, herhangi
bir vergi farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda “Kırsal Motorin” şeklinde değiştirilir.
İhrakiye teslimi faaliyetleri kapsamında akaryakıt olarak piyasaya;
a) 2710.19.43.00.12, 2710.19.46.00.13 ve 2710.19.47.00.13 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini (DMX)”,
b) 2710.19.43.00.13, 2710.19.46.00.14 ve 2710.19.47.00.14 GTİP’li Maddeler “Deniz motorini
(DMA)”,
c) 2710.19.43.00.14, 2710.19.46.00.15, 2710.19.47.00.15 ve 2710.19.48.00.11 GTİP’li Maddeler “Deniz
motorini (DMB)”,
ç) 2710.19.43.00.15, 2710.19.46.00.16, 2710.19.47.00.16 ve 2710.19.48.00.12 GTİP’li Maddeler “Deniz
motorini (DMC)”,
d) 2710.19.62.00.12, 2710.19.64.00.12 ve 2710.19.68.00.12 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMA“30)”,
e) 2710.19.62.00.13, 2710.19.64.00.13 ve 2710.19.68.00.13 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMB“30)”,
f) 2710.19.62.00.14, 2710.19.64.00.14 ve 2710.19.68.00.14 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMD“80)”,
g) 2710.19.62.00.15, 2710.19.64.00.15 ve 2710.19.68.00.15 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RME180)”,
ğ) 2710.19.62.00.16, 2710.19.64.00.16 ve 2710.19.68.00.16 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMF180)”,
h) 2710.19.62.00.17, 2710.19.64.00.17 ve 2710.19.68.00.17 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMG380)”,
ı) 2710.19.62.00.18, 2710.19.64.00.18 ve 2710.19.68.00.18 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMH380)”,
i) 2710.19.62.00.19, 2710.19.64.00.21 ve 2710.19.68.00.21 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMK380)”,
j) 2710.19.62.00.20, 2710.19.64.00.22 ve 2710.19.68.00.22 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMH700)”,
k) 2710.19.62.00.23, 2710.19.64.00.23 ve 2710.19.68.00.23 GTİP’li Maddeler “Denizcilik yakıtı (RMK700)”,
isimleriyle sunulabilir. Bu Kararın 2 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen akaryakıtlar, denizcilik
yakıtı olarak da bu maddenin birinci fıkrasında yer alan resmi isimleriyle piyasaya sunulur.
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Madde 7 - Denizcilik yakıtları; Türk karasuları içinde veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına, motorin ve
fuel oil türlerinin karıştırılması suretiyle yeni ürün olarak veya doğrudan motorin ve fuel oil türleri olarak arz
edilir.
Madeni yağlar, denizcilik amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan denizcilik yakıtları
haricindeki, denizcilik amaçlı olarak kullanılan akaryakıtlar karıştırılamaz.
Madde 8 - Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
yer alan isimleriyle arz edilir.
Madeni yağlar, havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.
Madde 9 - 6, 7, 8 inci maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak piyasaya
sunulamaz.
Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu
Karar’da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük
beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak,
karıştırma sonucu elde edilen deniz motorini ve denizcilik yakıtlarında, elde edilen ürünün özelliğine uygun
resmi isimler kullanılır.
Madde 10 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 22/12/2010 tarihli ve 2957 sayılı Kararı yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 11 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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(28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No: 3556

Karar Tarihi: 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2011 tarihli toplantısında; dağıtıcı lisansı sahiplerine,
Kurumun ilgili mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073 sayılı Kurul Kararı ve Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliği’nde yer alan hususlar doğrultusunda, 01/01/2012 ve 31/12/2012 tarihleri arasında dağıtıcılar arası
akaryakıt ticareti izni verilmesine,
Karar verilmiştir.
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(11/5/2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Kararı
Karar No : 3195-11

Karar Tarihi : 28/4/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/4/2011 tarihli toplantısında; “Madeni Yağların Ambalajlanması
ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere
İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA
TEBLİĞİN 11 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI UYARINCA YAPILACAK ÜRETİMLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 1 – Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar ve Madeni
Yağ Lisansı sahipleri, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, madeni yağ üretim tesisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahiplerine,
sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne (OEM) aşağıda belirlenen yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi kaydıyla madeni yağ üretimi yapabilir.
a) Madeni yağ üretim faaliyetini, petrol piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve
esaslara göre yürütmek,
b) Lisanslarında kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ tüketimi ve madeni yağ üretimi yapmamak,
c) TSE Türk Standartlarına Uygunluk ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi bulunmayan madeni yağların
üretimini yapmamak. (Bu madde ihracat amaçlı yapılacak üretimlerde uygulanmaz.)
ç) Madeni yağ üretimi yapılan dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç
Üreticileri’ne ait üretim bilgilerini, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 8
inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına
bildirmek,
d) Taraflar arasında imzalanan, marka ve logoların üretici firma tarafından, üretim safhasında
kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesi halinde, söz
konusu sözleşme veya muvafakatnamenin sona ermesini müteakip durumu onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı
olarak bildirmek,
e) Konu ile ilgili olarak Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ve
Kurum adına denetim yapmakla yetkili kılınan kişilerin inceleme yapmasına müsaade etmek
ile yükümlüdür.
MADDE 2- (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere veya Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne
madeni yağ üretimi yapacak olan Dağıtıcı Lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar
ve Madeni Yağ Lisansı sahipleri, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla yükümlü olup, Kurum
onayını müteakip bu kişilere madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
a) Madeni yağ üretimi yapılacak kişi/kişiler ile imzalanan marka veya logoların üretici firma tarafından,
üretim safhasında kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin (asgari
olarak tarafların unvanı, varsa ticaret sicil ve vergi numarası, adresi, dağıtıcı ise dağıtıcı lisans numarası,
sözleşme/muvafakat konusu markanın/markaların adı ile üretimi yapılacak olan madeni yağların cinsine ilişkin
bilgilerin yer aldığı) aslı veya noterden tasdikli sureti,
b) İlgili sözleşme veya muvafakatnameyi imzalayan kişilerin tarafları veya muvafakat vereni temsil ve
ilzama yetkili olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti,
c) Madeni yağ üretimi yapılacak olan kişinin dağıtıcı lisansı sahibi olması halinde asgari olarak 04 emtia
içeriğinin yer aldığı Marka Tescil Belgesi’nin aslı veya noter onaylı bir suretinin,
ç) Madeni yağ üretimi yapılacak kişinin sanayici olması halinde ilgili mevzuat uyarınca vizeleri yapılmış
Sanayi Sicil Belgesi’nin ve sanayi tesisine ait Kapasite Raporunun onaylı bir suretinin, Türkiye’de üretim
faaliyetinde bulunmayan Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’nin veya onların Türkiye’deki distribütörlerinin,
Orijinal Ekipman ve Araç Üreticisi olduklarına dair ilgili birlik veya derneklerden alacakları belgeyi,
Kuruma sunulması zorunludur.
(2) Madeni yağ üretim tesislerinde Gres üretim ünitesi bulunmayan Madeni Yağ Lisansı sahipleri, üretim
miktarı ve üretim yerinin Kuruma bildirilmesi kaydıyla başka lisanslı tesislerde Gres üretimi yaptırabilir.
MADDE 3-(1) Bu Kararın 1(c) bendi 31/12/2011 tarihinde, diğer hususlar yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı
Karar No:3242/2

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans
Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin
belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kararda geçen;
a) Adli Sicil Belgesi: Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını veya
Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını,
b) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan
resmi yazıyı,
c) Ana Sözleşme: Tüzel kişilik ana sözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son halini veya buna ilişkin
Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarını,
ç) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir
Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye
sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın
akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,
d) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor: Başvuru sahibi tüzel kişinin asgari ödenmiş
nakdi sermaye miktarının Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde
düzenlenen tutarda veya üzerinde olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporunu,
e) Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesini,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre
durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,
g) Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı,
kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret
ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen güncel raporu,
ğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil belgesini,
i) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası: Mecra ve emniyet şeridinin konumuna ve yüzey genişliğine ilişkin
bilgiler ile uygun ölçekli harita üzerine işlenmiş; mecra ve emniyet şeridinin ve varsa özel güvenlik bölgelerinin,
nehir ve mecralarla kesişmelerin, mevcut havaalanları, demiryolları ve patikalar haricindeki karayolları ile
yerüstü ünitelerinin konumları ve isimlerinin, alınması gereken önlemlerin türü, kapsamı ve gerekçelerinin yer
aldığı dosyayı,
j) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari
merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini,
k) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı,
T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri
ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve
sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,
l) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi: Her bir akaryakıt veya ihrakiye türü için üçer aylık dönemler
itibarıyla yıllık olarak; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun,
dönem sonu stok miktarının, akaryakıt ve ihrakiye türlerine göre ithalat veya ihracat miktarları ile menşe
ülkelere göre dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği istasyon sayısının, kendi mülkiyetlerindeki veya
sözleşmelerle oluşturacakları bayi bilgilerinin yer aldığı dosyayı,
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m) Sigorta Poliçesi: Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa
faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi ile rafinerici, iletim ve depolama lisansları için ayrıca Tesisler ve Petrol Tüm
Risk Sigortası poliçesini,
n) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı: 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan
mercilerce tanzim edilen karneyi,
o) Tarife Dosyası: Tarifeye ilişkin olarak kullanılan; ilke ve varsayım ve hesaplama yöntemi ile tarifeye
ilişkin metodolojinin ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış Tarife Önerisi
Formunun yer aldığı dosyayı,
ö) Vergi Kimlik Belgesi: Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı
vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasını veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıyı,
p) Yakıt Kullanımı Dosyası: Serbest kullanıma konu akaryakıtın türü ve kullanım amacının, bir önceki
takvim yılında gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarının, depo sayısı, kapasitesi ve
dolum imkânlarının yer aldığı dosyayı,
r) Yatırım Değerlendirme Dosyası: Teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yer aldığı ve yeni tesis
yatırımları için aranan dosyayı,
s) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik
imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik
bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesini,
ş) (Ek bent:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-18) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı: Lisans
başvurusuna konu akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında
istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince
verilen yazılı beyanı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) (Değişik:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-18) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi
ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır.
(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında
ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere yer verilir.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye
Tespitine Dair Rapor’un yeminli mali müşavir tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından,
Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik Belgesinin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci
mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilir.
(5) Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans
başvurularında aranmaz.
(6) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin
yapacakları başvurularda aranmaz.
(7) Adli Sicil Belgesi, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek
kişiler için aranır. Ancak kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında
ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve
dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı
ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.
(8) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece
yönetim kurulu üyelerinden istenir.
Rafinerici Lisansı
MADDE 5 - (1) Rafinerici lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık kapasitesi, ünitelerinin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktarı ve tesisler için
mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli harita bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
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e) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
f) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
g) Oda Sicil Kaydı,
ğ) Vergi Kimlik Belgesi,
h) Yetki Belgesi,
ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi,
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
İletim Lisansı
MADDE 6 - (1) İletim lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, güzergâhı ve yıllık kapasitesi, boru hattı ve diğer ünitelere ilişkin
mülkiyet ve uygun ölçekli harita bilgileri ile ünitelerde kullanılacak standart, iletilecek petrolün alt ve üst kalite
değerleri ile asgari miktarı, kullanılacak boru çapları ve standart, boru hattı uzunluğu, tesisin azami ve ortalama
çalışma basıncı ile akış miktarı, istasyonların konum ve kapasitesi, erişim ve çıkış noktası bilgilerinin yer aldığı
Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
h) Ana Sözleşme,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan iletim lisansı başvuruları ile 10 kilometreden kısa ve 600 milimetre ve
altında boru çaplı iletim hatları için yapılan iletim lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
Depolama Lisansı
MADDE 7 - (1) Depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, depolanacak petrolün türü, asgari teslimat miktarı ve özelliği, tank ve boru hatlarına ilişkin
mülkiyet ve harita bilgileri ile tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme
kapasitesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Yatırım Değerlendirme Dosyası,
c) Tarife Dosyası,
ç) Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Oda Sicil Kaydı,
g) Vergi Kimlik Belgesi,
ğ) Yetki Belgesi,
ı) Ana Sözleşme,
i) Sigorta Poliçesi.
j) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz.
İşleme Lisansı
MADDE 8 - (1) İşleme lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde
kullanılacak standart, yapılacak faaliyetler ile bunların yıllık hammadde kullanım ve üretim kapasitesi
bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Tarife Dosyası,
c) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
d) Oda Sicil Kaydı,
e) Vergi Kimlik Belgesi,
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f) Yetki Belgesi,
g) Ana Sözleşme,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
Dağıtıcı Lisansı
MADDE 9 - (1) Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tarife Dosyası,
b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
c) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
ç) Oda Sicil Kaydı,
d) Vergi Kimlik Belgesi,
e) Yetki Belgesi,
f) Ana Sözleşme,
g) Sigorta Poliçesi,
ğ) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor,
h) Marka Tescil Belgesi.
(2) Dağıtıcı lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz,
ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.
İhrakiye Teslimi Lisansı
MADDE 10 - (1) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
b) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Ana Sözleşme,
f) Sigorta Poliçesi,
g) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor.
(2) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
aranmaz, ancak tesis varsa tesisine uygun bilgi dosyası ve tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranır.
(3) İhrakiye teslimi faaliyetinde kullanılan gemi varsa, gemiyle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize
elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesi başvuruya eklenir.
Madeni Yağ Lisansı
MADDE 11 - (1) Madeni yağ lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri ve kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak
standart, yıllık hammadde kullanım miktarı bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Kapasite Raporu,
c) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,
ç) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
e) Oda Sicil Kaydı,
f) Vergi Kimlik Belgesi,
g) Yetki Belgesi,
h) Adli Sicil Belgesi,
ı) Sigorta Poliçesi,
i) Marka Tescil Belgesi.
Taşıma Lisansı
MADDE 12 - (1) Taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık
ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri
veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, TCDD’den alınmış sarnıçlı vagonla taşıma yapılmasına ilişkin onaylı
belgenin, TCDD ile yapılan sözleşmenin, ayrıntılı vagon listesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) Tarife Dosyası,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
e) Yetki Belgesi,
f) Adli Sicil Belgesi,
g) Sigorta Poliçesi.
Serbest Kullanıcı Lisansı
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MADDE 13 - (1) Serbest kullanıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yakıt Kullanımı Dosyası,
b) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Adli Sicil Belgesi.
Bayilik Lisansı
MADDE 14 - (1) Bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) Vergi Kimlik Belgesi,
d) Yetki Belgesi,
e) Bayilik Sözleşmesi,
f) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,
g) Adli Sicil Belgesi,
ğ) Sigorta Poliçesi,
h) Adres Teyit Yazısı.
(2) (Değişik Cümle:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-18) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı
başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma
ilişkin beyan dilekçesi ile İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı başvuruya eklenir. Bu beyan dilekçesinin
sunulması veya tesis adresinde farklılık olmaması hallerinde Adres Teyit Yazısı aranmaz.
(3) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa köy
pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı eklenir.
(4) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri
işlenmesi talebi varsa tankerin plakasını içeren Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı ile akaryakıt tankerine ilişkin
olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartı başvuruya eklenir.
(5) İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.
(6) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında
Bayilik Sözleşmesi aranmaz.
(7) Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari
Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 – (1) Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin
11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış durumdaki lisans başvuruları
hakkında 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı
Karar No:3242/3

Karar Tarihi: 31/5/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında, aşağıdaki Petrol Piyasasında Lisans
Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı alınmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil başvurularında
aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 31/05/2011
tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü
maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru
sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde
gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.
(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans
Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk
olması halinde, sunulan belge esas alınır.
(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi
tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.
(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek
lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi
değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.
Unvan Tadili
MADDE 5 - (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre
düzenlenmiş suretleri aranır.
(3) Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(4) Lisansa kayıtlı tesis yoksa, yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.
Adres Tadili
MADDE 6 - (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.
(2) Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.
(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.
Alt Başlık Tadili
MADDE 7 - (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil
başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen
bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans Tadili Başvuru Formu”,
başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili
MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri
Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Ortak Hükümler
MADDE 9 - (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve
belgelerin yanı sıra bu bölümde düzenlenen bilgi ve belgeler de aranır.
(2) Bayilik lisansının tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru
Formu”na ilaveten Ek-2’de yer alan “Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur ve
Kuruma sunulur.
Dağıtıcı Tadili
MADDE 10 - (1) Bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi,
b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin
sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.
Bayilik Lisansı Alt Başlığı Tadili
MADDE 11 - (1) Bayilik lisansı alt başlığının tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik
Sözleşmesi.
Kategori Tadili
MADDE 12 - (1) Bayilik lisansı kategorisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Yeni adres ve tesise göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Yeni kategoriye uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik
Sözleşmesi.
Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Tadili
MADDE 13 - (1) Bayilik lisansına Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisi ekleme veya değiştirme tadili
için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun olarak verilen taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt
kartları,
b) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı.
c) (Ek bent:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-17) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
(2) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisinin lisanstan çıkarılması için tadil başvuru formunun ekinde
sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
Sabit Köy Pompası Tadili
MADDE 14 - (1) (Değişik:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-17) Bayilik lisansına Sabit Köy
Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) Köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
b) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
(2) Sabit Köy Pompası bilgisinin lisanstan çıkarılmasına ilişkin tadil başvuru formunun ekinde sadece
yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 15 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 - (1) (Değişik:RG-16/12/2011-28144 – K.K. 3521-17) 25/5/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı
Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulama
MADDE 17 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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LİSANS TADİLİ BAŞVURU FORMU

EK-1

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Petrol Piyasası Dairesi)

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Lisansımın aşağıdaki beyanım
ve ekte sunulan belgeler doğrultusunda tadilini arz ederim.
ÖNEMLİ NOT:
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir.
*Lisans sahibinin halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek olmayıp,
sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.
**Bayilik lisansı tadillerinde ‘TADİL TALEBİNİN KONUSU’ kısmı boş bırakılacak ve istenen tadil türü Ek-2’deki “Bayilik Lisansı
Tadil Talebi Formu” kullanılarak gösterilecektir.)
LİSANS BİLGİLERİ
LİSANS SAHİBİNİN UNVANI

LİSANS NO

LİSANS TÜRÜ

LİSANS TARİHİ

LİSANS SÜRESİ
LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

İLETİŞİM ADRESİ
İLÇE

İL

TELEFON

FAKS

TİCARET/SANAYİ ODASI

TİCARET SİCİL NO

SERMAYE (TL)

VERGİ KİMLİK NO
LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ*

İSİMLERİ
(ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE UNVANI)

TC KİMLİK NO’LARI
(TÜZEL KİŞİ İSE VERGİ NO)

HİSSE
ORANLARI (%)

TADİL TALEBİNİN KONUSU
(TADİL TALEBİNİZİ
AÇIKLAYINIZ)**

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TARİH
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(7/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
KURUL KARARI
Karar No : 3510-5

Karar Tarihi : 23.11.2011

MUAYENE RAPORLARININ TANZİMİNDE İNCELENECEK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2011 tarihli toplantısında; “Muayene Raporlarının Tanziminde
İncelenecek Özelliklere İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, kaynakların verimli kullanılması amacıyla, benzin ve motorin türlerine ilişkin
muayene raporlarının tanziminde, ilgili teknik düzenlemelerde yer alan özelliklerin hangi sırayla inceleneceğine
ilişkin usul ve esasları kapsar. Analiz ve doğrulama raporlarının tanziminde bu Usul ve Esaslar hükümleri
uygulanmaz.
Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Muayene Raporlarının Tanziminde İncelenecek Özellikler
MADDE 3- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan numuneler hariç olmak üzere;
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan numunelerine
ilişkin muayene raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a) Motor oktan sayısı,
b) Araştırma oktan sayısı,
c) Kükürt,
ç) Yoğunluk,
d) Uçuculuk özellikleri (Buhar Basıncı, Buharlaşma Yüzdeleri, Buhar Kilitlenme İndisi, Damıtma,
Kaynama Noktası Sonu)
incelenir.
(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan numuneler hariç olmak üzere, Motorin
numunelerine ilişkin muayene raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a) Parlama noktası,
b) Damıtma,
c) Yoğunluk,
ç) Kükürt,
d) Viskozite,
e) Soğuk filtre tıkanma noktası,
f) Setan sayısı
incelenir.
Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi Kapsamında Alınan Numunelere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi
MADDE 4- (1) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Katkılı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan numunelerine ilişkin muayene raporlarının
tanziminde ilk aşamada,
a) Motor oktan sayısı,
b) Araştırma oktan sayısı,
c) Uçuculuk özellikleri (Buhar Basıncı, Buharlaşma Yüzdeleri, Buhar Kilitlenme İndisi, Damıtma,
Kaynama Noktası Sonu)
ç) Hidrokarbon Tipleri İçeriği (Olefinler, Aromatikler, Benzen)
d) Oksijen İçeriği
e) Oksijenli Bileşikler İçeriği
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f) Kükürt İçeriği,
g) Kurşun İçeriği,
ğ) Yoğunluk
incelenir.
(2) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi kapsamında alınan Motorin numunelerine ilişkin muayene
raporlarının tanziminde ilk aşamada,
a) Setan sayısı,
b) Yoğunluk,
c) Damıtma,
ç) Kükürt,
d) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,
e) Yağ asidi metil esteri (YAME) içeriği,
f) Viskozite,
g) Soğuk filtre tıkanma noktası,
ğ) Parlama noktası,
incelenir.
Rapor Tanzimi
MADDE 5- (1) İlk aşamada incelenen özelliklerde teknik düzenlemelere aykırılık tespit edilmesi halinde
muayene sonlandırılarak muayene raporu tanzim edilir. Analize konu numunenin teknik düzenlemeye aykırı
olduğu ve tağşiş edilip edilmediği muayene raporunda belirtilir. Adli makamlarca ihtiyaç duyulması durumunda,
katılan yabancı maddenin niteliğinin belirlenebilmesi için ek deneyler yapılabilir.
(2) İlk aşamada incelenen özelliklerde teknik düzenlemelere aykırılık tespit edilmemesi halinde, teknik
düzenlemede yer alan diğer özellikler de incelenerek muayene raporu tanzim edilir.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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PETROL PİYASASI MEVZUATI
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI

BÖLÜM 7/g

(11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA
DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARAR
Karar Sayısı: 2011/2033

Tarihi : 18/7/2011

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve jet
yakıtının Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar; ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryolu ile Türkiye'den yabancı
bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transitini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile transit ticareti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki
ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle
sözleşme imzalayan Türkiye'de yerleşik firmayı,
c) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve jet yakıtını,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 4 ‒ (1) LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ve ham
petrolün Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir
ülkeye karayolu veya demiryolu ile transitine, ithaline veya ihracına izin verilmez. Ancak, ülke menfaati
açısından gerekli olan hallerde bu Karar kapsamındaki ürünün karayolu veya demiryolu ile transitine izin
verilebilir.
(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıtın, askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak
üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile transitine veya ihracına izin verilebilir.
Uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 5 ‒ (1) Bu Karar kapsamındaki ürünün transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının,
ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya
yetki belgesi sahibi olması gerekir.
(2) Bu Karar kapsamında yapılacak sevkiyatlarda kullanılacak taşıtlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine tabidir.
Yetki
MADDE 6 ‒ (1) Bakanlık; izin sahibi ve taşıyıcı firmalarla ilgili uygunluk değerlendirmesi yapmaya,
taşınacak ürünün türü, miktarı, taşıma şekli ve taşıma güzergâhı ile izin sahibi ve taşıyıcı firmaların uyması
gerekli usul ve esasları düzenlemeye, bu Kararın uygulanması amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri almaya,
özel ve zorunlu durumları incelemeye, verilen izinleri askıya almaya, durdurmaya ve gerektiğinde ilgili kurum
ve kuruluşların görüşlerini alarak yapılan başvuruları sonuçlandırmaya yetkilidir.
Diğer mevzuat
MADDE 7 ‒ (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile diğer
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mevcut izinler
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Karardan önce verilmiş izinler sözleşme süreleri sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 8 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

1
Ocak 2012 (Rev.16)

