
 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 
Karar No : 3242-2                                                                      Karar Tarihi : 31/5/2011 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu 

Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,  
Karar verilmiştir. 
EK: 

PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN 
KURUL KARARI 

 
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, 



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, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği 
Ortak hükümler 
MADDE 4 - (1) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi, taahhütname 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, 
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, 
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 
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) İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce 

lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi 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. 

4634/1-1 
————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 3242-3                                                          Karar Tarihi : 31/5/2011 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Tadili 

Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına, 
Karar verilmiştir. 
EK: 

PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK 
BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARI 

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 31/5/2011 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. 
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. 
(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) Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için köy pompasına ait 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur. 
(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) 25/2/2007 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. 

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 

HİSSE 
ORANLARI (%)   

    

   

   

    

   

TADİL TALEBİNİN KONUSU 
  

(TADİL TALEBİNİZİ 
AÇIKLAYINIZ)** 

 
 
 
 

  

        
 
                                                                              TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN 
                                                                                                        ADI-SOYADI 
                                                                                                               İMZA 
                                                                                                               KAŞE 
                                                                                                              TARİH 
 
 
                                                                                                                                                   EK-2 

BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU 
(Bayilik Lisansları için talep edilen tadil türünü X ile işaretleyiniz ve 

SADECE gerekli bilgileri doldurunuz) 

A.)  Değişikliklere İlişkin Tadil Talepleri 

1) UNVAN 
TADİLİ 

 
1.1. YENİ UNVAN 

 

2) ADRES 
TADİLİ 

 

2.1. YENİ ADRES  

2.2. PAFTA  

2.3. ADA  

2.4. PARSEL  



2.5. İLÇE  

2.6. İL  

3) 
DAĞITICI 
TADİLİ 

 

3.1. YENİ DAĞITICININ UNVANI  

3.2. YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN 
İMZA TARİHİ 

 

3.3. YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 

 

3.4 YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN 
SÜRESİ 

 

4) İŞYERİ 
AÇMA VE 
ÇALIŞMA 
RUHSAT 
BİLGİSİ 
TADİLİ 

 

4.1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATI VERİLİŞ TARİHİ  

 

4.2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATI VERİLİŞ SAYISI 

 

4.3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATI VEREN MAKAM 

 

5) 
KATEGORİ 
TADİLİ 

 
5.1.  TALEP EDİLEN KATEGORİ 
(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. no’lu alanları da 
doldurunuz)  

 

6) ALT 
BAŞLIK 
TADİLİ 

 

6.1. TALEP EDİLEN ALT BAŞLIK 
(3.2.-3.3.-3.4.-4.1-4.2-4.3. no’lu alanları da 
doldurunuz) 

 

B) Lisansa İlave Yapılmasına İlişkin Tadil Talepleri  

7.1. TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ PLAKALARI: 
 
 

8.1. SABİT KÖY 
POMPALARININ 
ADRESLERİ: 
 
 

C) Lisanstan Çıkarmaya İlişkin Tadil Talepleri  

9.1. TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ PLAKALARI: 
 
 

10.1. SABİT KÖY 
POMPALARININ 
ADRESLERİ: 
 
 

     
 

 
                                                                              TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN 
                                                                                                        ADI-SOYADI 
                                                                                                               İMZA 
                                                                                                               KAŞE 
                                                                                                              TARİH 

4633/1-1 
————— 

 

KURUL KARARI 
Karar No : 3242-4                                                          Karar Tarihi : 31/5/2011 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı 

Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına, 
Karar verilmiştir. 
 EK: 



PETROL PİYASASINDA LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE 
İLİŞKİN KURUL KARARI 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans süre uzatımı başvurularında aranacak 

bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır. 
Hukuki Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı 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. 

Ortak hükümler 
MADDE 4 - (1) Petrol piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, ekteki “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu” 

kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında 
sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.  

(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekont 
bulunur. Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Petrol Piyasasında Lisans 
Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır. 

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı 
olarak beyan edilen belgeler süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez. 

(4) Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik sözleşmesi 
ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez. 

(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli 
suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.  

İlgili Mevzuatın Uygulanması 
MADDE 5 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 
Uygulama 
MADDE 6 - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans süre uzatım başvuruları hakkında 

uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 

                                                                                                                                                   EK-1 
LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU 

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

(Petrol Piyasası Dairesi) 
 

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Bu beyanım doğrultusunda lisansımın 
süresinin uzatılmasını arz ederim.  

                                                                                                                                            
(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.) 
 

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 
 

TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ 
AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATININ TARİHİ 

 

TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ 
AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATININ SAYISI 

 

GEÇERLİ İŞYERİ AÇMA VE 
ÇALIŞMA RUHSATINI VEREN 
İDARE 

 

LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ* 

İSİMLERİ 
(TÜZEL KİŞİLERDE UNVANLARI) 

TC KİMLİK NO’LARI  
(TÜZEL KİŞİLERDE 
VERGİ NO) 

HİSSE 
ORANLARI (%) 
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