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KURUL KARARI 

 

Karar No : 3195-11                             Karar Tarihi : 28.04.2011 

           

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2011 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Hasan KÖKTAŞ 

Başkan 

 


