
(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) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı: 

Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri 

için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak 

olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu 

Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve 

göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik 

numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi 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, 

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: RG-16/12/2011-28144) 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, 

t) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş 

İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan: 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı; 

1) Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mahkumiyet 

hükmü bulunmadığına, 

2)  Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında kesinleşmiş 

mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya 

sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına, 

3) Rafineri hariç olmak üzere, başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam 

eden adli kovuşturma bulunmadığına, 

4) Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde lisans 

sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına 

 ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyanı, 

u) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair  

Beyan: Kanunun idari yaptırımlar başlıklı 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları uyarınca lisansı 

iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip 

ortak, yönetim kurulu başkanı ve/veya üyesi ile bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunmadığına ilişkin 

yazılı beyanı 

ü) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu: İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla 

taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, 

uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi 

statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak raporu, 

v) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Güvenlik Bilgi Dosyası: 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 Güvenlik Bilgi Formunun, Güvenlik Bilgi Formunu 

düzenleyen kişinin yeterlilik belgesinin ve imza sirkülerinin yer aldığı dosyayı,  

y) (Ek: RG-21/2/2015-29274) İhrakiye Bilgi Dosyası: Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin 

resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin yazılı beyanın, ihrakiyenin satılacağı kullanıcıyla 

yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgelerinin, ihrakiyenin 

ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesinin, resmi izin ve ruhsatlarının, kullanım kapasitelerini ve fiili 

kullanım miktarlarını gösteren belgelerin, deniz araçları için geçerli durumdaki ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım 

Defterinin, jet yakıtı satışı için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 



alan belgelerin ve jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki 

belgesinin yer aldığı dosyayı,  

z) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar: Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde 

bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir 

tablosunu,  diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden 

geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosunu, 

aa) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 

düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesini veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline 

kaydedileceğine dair resmi yazıyı, 

bb) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası: Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin yer aldığı dosyayı, 

cc) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi: Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere 

Uygunluk Belgesini, 

çç) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı: Tesisteki ulusal marker 

enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker 

enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin yazılı açıklamayı, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği 

Ortak hükümler 

MADDE 4 - (1) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) 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. 

(6) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 

Beyanı; gerçek kişiler tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler 

tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer 

verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin 

bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.  

(7) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin 

yapacakları başvurularda aranmaz. 

(8) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında 

başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket 

olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz.  

(9) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından 

yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek 

kişiler için aranır. 

Rafinerici Lisansı 

MADDE 5 - (1) Rafinerici lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık rafinaj 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 

bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 

(6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları, tesisteki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, 

akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile 

dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerinin yer 

aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 

b) Yatırım Değerlendirme Dosyası, 

c) Tarife Dosyası, 

ç)  Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası, 

d) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, 



e) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

k) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu 

n) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar 

o) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi 

ö) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı 

(2) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatı, Boru Hattı İnceleme Raporu, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker Enjeksiyon 

Cihazı Beyanı 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) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

j) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

k) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Boru Hattı İnceleme Raporu 

m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar 

(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) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam depolama 

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, başvuruya konu yerin il, 

ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş 

koordinatları 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) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

k) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

 l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar 

(2) Tesis kurmak üzere yapılan depolama lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

aranmaz. 

(3) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa Boru Hattı İnceleme 

Raporu, tesiste ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir. 

Ancak tesis kurmak için yapılan depolama lisansı başvurularında bu belgeler aranmaz. 

İşleme Lisansı 

MADDE 8 - (1) İşleme lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin 

tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve yıllık 

hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 

b) (Mülga: RG-21/2/2015-29274) 

c) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, 

ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 

d) Oda Sicil Kaydı, 

e) Vergi Kimlik Belgesi, 

f) Yetki Belgesi, 

g) Ana Sözleşme, 

ğ) Sigorta Poliçesi, 

h) Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor. 

ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Kapasite Raporu 

k) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar 

l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi 

m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi 

(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, başvuru 

sahibi ile üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi arasında yapılan 

biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi, bunları imzalayanların yetki belgeleri ve işleme tesisinde ulusal 

marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir. 

Dağıtıcı Lisansı 

MADDE 9 - (1) Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) Tarife Dosyası, 

b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, 

c) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 



i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası 

(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. 

(3) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Biodizel dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi 

bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları 

imzalayanların yetki belgeleri başvuruya eklenir.  

(4) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gazyağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar 

arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili 

kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte 

başvuruya eklenir. 

İhrakiye Teslimi Lisansı 

MADDE 10 - (1) İhrakiye teslimi lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, 

b) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

h) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

ı) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

i) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası 

j) (Ek: RG-21/2/2015-29274) İhrakiye Bilgi Dosyası 

(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) (Mülga: RG-21/2/2015-29274) 

Madeni Yağ Lisansı 

MADDE 11 - (1) Madeni yağ lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin 

tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve yıllık 

hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 

b) Kapasite Raporu, 

c) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, 

ç) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

j) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

k) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

l) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Ana Sözleşme 

m) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Güvenlik Bilgi Dosyası 

n) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Mali Tablolar 

o) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Sanayi Sicil Belgesi 

ö) (Ek: RG-21/2/2015-29274) TSE Uygunluk Belgesi 



(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı başvurularında Ana 

Sözleşme aranmaz. 

(3) (Değişik: RG-1/9/2016-29818) (Değişik: RG-23/1/2016-29602) (Ek: RG-2/6/2015-29374) Atık 

madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek olanlar; lisansa konu 

tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun 

olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Kuruma sunarlar. 

Taşıma Lisansı 

MADDE 12 - (1) Taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) (Değişik: RG-30/03/2017-30023) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik 

belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak vagon kapasite 

listesinin, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tescil Belgesinin, Demiryolu 

İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde Demiryolu Tren İşletmeciliği 

Yetki Belgesinin, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 

düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 

b) (Değişik: RG-21/2/2015-29274) Ana Sözleşme 

c) Oda Sicil Kaydı, 

ç) Vergi Kimlik Belgesi, 

d) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, 

e) Yetki Belgesi, 

f) Adli Sicil Belgesi, 

g) Sigorta Poliçesi. 

h) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

l) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

(2) (Ek: RG-21/2/2015-29274) Gerçek kişiler tarafından yapılan taşıma lisansı başvurularında Ana 

Sözleşme aranmaz. 

Serbest Kullanıcı Lisansı 

MADDE 13 - (1) Serbest kullanıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) Yakıt Kullanımı Dosyası, 

b) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, 

c) Oda Sicil Kaydı, 

ç) Vergi Kimlik Belgesi, 

d) Yetki Belgesi, 

e) Adli Sicil Belgesi. 

f) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

g) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

Bayilik Lisansı 

MADDE 14 - (1) Bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 

a) (Değişik: RG-08/10/2013-28789) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer 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. 

ı) (Ek: RG-08/10/2013-28789) Kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari 

para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan 

i) (Ek: RG-28/11/2014-29189) ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında 

Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair 

Beyan 

(2) (Değişik: RG-16/12/2011-28144) 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) (Değişik: RG-27/4/2012-28276) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında; lisansa tarımsal 

amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa tankerin plakasını içeren Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı 

ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 2 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren taşıtlar hariç olmak üzere akaryakıt tankerine ilişkin 

olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma yetki 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-2 sayılı Kurul Kararının Yayımlandığı 

Resmi Gazete’nin 

              Tarihi         Sayısı 

    9/6/2011 27959 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli ve 3242-2 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik 

Yapan Kurul Kararları ile Yayımlandıkları Resmi Gazeteler 

                      Kurul Kararı’nın                                                            Resmi Gazete’nin  

                         Tarihi                             Sayısı                                  Tarihi                                    Sayısı 

1- 1/12/2011 3521-18 16/12/2011 28144 

2- 18/4/2012 3785-4 27/4/2012 28276 

3- 28/8/2013 4567-2-b 8/10/2013 28789 

4- 3/11/2014 5290 28/11/2014 29189 

5- 12/2/2015 5468-3 21/2/2015 29274 

6- 29/5/2015 5612-1-a 2/6/2015 29374 

7- 12/1/2016 6065 23/1/2016 29602 

8- 25/8/2016 6450-12 1/9/2016 29818 

 

 
 

 

 


