18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI
Karar No : 3727

Karar Tarihi : 08/03/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012 tarihli toplantısında;
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları”na
ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS
BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARI
(Değişik:RG-25/6/2015-29397)
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol
gazları (LPG) piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için
çıkarılmıştır.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kararda geçen;
a) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini
belgelemek üzere yetkili idareden alınan resmi yazıyı,
b) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
c) 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 İl Özel İdarelerince,
organize sanayi bölgesi sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğince, yolun aynı
yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG otogaz istasyonları arasındaki mesafenin
metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,
ç) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
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d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,
f) 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,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi: LPG dolum
tesisleri ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler
için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeyi,
ı) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile LPG dağıtıcı lisansı sahibi arasında
akdedilen tek elden satış sözleşmesini,
i) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil
belgesini,
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-17/7/2014-29063) 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) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
m) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı: İlgili mevzuat uyarınca piyasa
faaliyetinin türüne göre yapılması gereken sigortaların yaptırıldığına ilişkin beyanı,
n) (Mülga:RG-25/6/2015-29397)
o) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Taşıma Belgesi: İlgili kurumlar tarafından
taşımacılık faaliyetlerini yürütmek isteyen kişilere durumlarına uygun olarak verilen yetki
belgesi ve eklerini,
ö) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
p) 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,
r) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
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s) (Ek:RG-17/7/2014-29063) 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;
Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş
mahkumiyet hükmü bulunmadığına,
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,
Başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli
kovuşturma bulunmadığına,
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,
ş) (Değişik:RG-24/04/2019-30754) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan:
Tüplü LPG faaliyeti yapmak isteyen şirketlerin, LPG dağıtıcı lisans başvurularında, başvuru
sahibinin LPG tüplerinin dolum aşamasından son kullanıcıya kadar izlenmesini sağlayacak
takip sistemini ilgili mevzuata uygun olarak kurup uygulayacaklarına dair yazılı beyanını,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Lisans Başvurusu
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
MADDE 4 - (1) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Lisans almak isteyen kişiler gerekli
bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. LPG Otogaz bayilerinin elektronik
ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve
belgeler aranır.
(3) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Talep edilen lisans kapsamında birden çok
faaliyet yapılmak istenmesi halinde, ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere de
yer verilir.
(4) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin
aslı veya son altı ay içerisinde noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış
suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.
Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak lisans alındığının tespit edilmesi durumunda lisans
sona erdirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.
(5) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından,
Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve bilançonun serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri
kabul edilir.
3

(6) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar 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-23/02/2018-30341) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin
belgenin sureti sunulur.
(9) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Adli sicil kayıt kontrolü, şirketler tarafından
yapılan lisans başvurularının değerlendirilmesinde başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan
kişiler için yapılır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık
hisselerin sahipleri için adli sicil kayıt kontrolü yapılmaz.
(10) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Adli sicil kayıt kontrolü kooperatifler, dernekler
ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil
ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için yapılır.
(11) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt
kaçakçılığına ilişkin fiillerden dolayı kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel
kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla;
yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans
başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.
(12) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
(13) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
(14) (Ek:RG-25/6/2015-29397) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya
yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir.
(15) (Değişik:RG-24/04/2019-30754) LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri diğer lisans
türleri için de lisans başvurusunda bulunurlarsa, LPG dağıtıcı lisans dosyasında mevcut
Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı ve yetki belgesini Kuruma
ibraz ettikleri yazının tarih ve sayısı ile beraber bu belgelerin halen doğru ve geçerli olduğunu
beyan etmeleri durumunda, bu belgeleri Kuruma tekrar ibraz etmeleri gerekmez.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği
LPG Dağıtıcı Lisansı
MADDE 5 - (1) LPG Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
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a) (Değişik:RG-24/04/2019-30754) Tesisin yeri, tesislerde kullanılan standartlar ile
Şirketin yurtiçi ve yurtdışı piyasa deneyimine ilişkin beyanının, toplam kapasite ile ünitelerin
sayı ve kapasitelerine ilişkin kapasite raporunun ve tüplü LPG faaliyeti yapmak isteyen
şirketler için sahip olunan LPG tüplerine ait bilgi ve faturaların yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
c) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
ç) İşyeri ve Açma Çalışma Ruhsatı,
d) Oda Sicil Kaydı,
e) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
f) Yetki Belgesi,
g) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ğ) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı,
h) (Mülga ibare:RG-25/6/2015-29397) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Belgesi,
ı) Taşıma Belgesi,
i) Marka Tescil Belgesi,
j) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
k) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin
Beyan,
l) (Ek:RG-26/10/2016-29869) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan,
m) (Ek: RG-23/02/2018-30341) Dolum tesisi/tesisleri ile varsa
tesisinin/tesislerinin bulunduğu sahaya/sahalara ait köşe koordinat bilgileri.

depolama

(2) (Değişik:RG-23/02/2018-30341 Taşıma belgesi, dağıtıcı alt başlığı olarak, boru
hatları veya deniz veya demiryolu ile taşıma faaliyetinin yapılması halinde sunulur.
(3) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Dağıtıcı alt başlığı olarak talep edilen her bir
depolama tesisi için; Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. Ayrıca varsa
‘’Kıyı Tesisi işletme izin belgesi’’ sunulur.
(4) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
(5) (Değişik:RG-23/02/2018-30341) Şirkete ait en son bilançonun ve gelir tablosunun
ibrazı zorunludur.
(6) (Mülga: RG-08/09/2018-30529)
LPG Depolama Lisansı
MADDE 6 - (1) LPG depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
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a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam kapasitesi, ünitelerin adı ve
kapasitesi, ünitelerde kullanılan standart, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita
bilgileri ile tesise LPG ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme
kapasitesine ilişkin bilgilerin ve kapasite raporunun yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) (Değişik:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
ç) Oda Sicil Kaydı,
d) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
e) Yetki Belgesi,
f) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
g) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Sigorta beyanı,
ğ) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
h) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin
Beyan,
i) (Ek: RG-23/02/2018-30341) Depolama tesisinin bulunduğu sahaya ait köşe
koordinat bilgileri.
(2) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması
zorunludur. Ayrıca varsa ‘Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi’ sunulur.
LPG Taşıma Lisansı
MADDE 7 - (1) LPG taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) 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, vagonla LPG taşıma yapılmasına ilişkin TCDD’den alınmış tescil
belgesinin, demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesinin, demiryolu tehlikeli madde faaliyet
belgesinin, TCDD ile yapılan sözleşmenin ve ayrıntılı vagon listesinin; boru hatlarıyla ilgili
olarak ise kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Tesis Bilgi
Dosyası,
b) Oda Sicil Kaydı,
c) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ç) Yetki Belgesi,
d) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
e) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
g) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
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ğ) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin
Beyan.
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
MADDE 8 - (1) LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Oda Sicil Kaydı,
c) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ç) Yetki Belgesi,
d) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,
e) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,
f) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı,
g) (Mülga ibare:RG-25/6/2015-29397) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Belgesi,
ğ) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
ı) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına
İlişkin Beyan.
(2) LPG otogaz istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış
ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi başvuruya eklenir.
(3) Tesisin el değiştirme nedeniyle yeniden lisanslamaya konu olması halinde, tesis
adresinde farklılık olduğu durumlarda Adres Teyit Yazısı talep edilir.
(4) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için yapılan LPG
otogaz bayilik lisansı başvurularında LPG otogaz bayilik sözleşmesi aranmaz.
(5) Önceden LPG otogaz bayilik lisansı verilmiş LPG otogaz istasyonları için
yapılacak lisans başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu
yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
MADDE 9 – (1) LPG tüpü imalatı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur.
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a) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite
raporunun, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile diğer mevzuat çerçevesinde uygunluk
değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş sertifikanın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
d) Yetki Belgesi,
e) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
g) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ğ) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin
Beyan.
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı
MADDE 10- (1) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı lisansı başvurularında
aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
a) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
c) Oda Sicil Kaydı,
ç) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
d) Yetki Belgesi,
e) (Değişik: RG-23/02/2018-30341) Sigorta Beyanı,
f) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
g) (Mülga: RG-23/02/2018-30341)
ğ) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile
Yetkililer Beyanı,
h) (Ek:RG-17/7/2014-29063) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat,
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin
Beyan.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bildirimler
MADDE 11 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
İlgili Mevzuatın Uygulanması
MADDE 12 - (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 13 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve
Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı ve
Karar Eki olan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim
Açıklamaları” ile 20.04.2006 tarih ve 734/324 sayılı Kurul Kararı 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 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam
olunur.
(Ek:RG-23/02/2018-30341)
GEÇİCİ MADDE 2
Elektronik başvuru zorunluluğu
(1) Kurum tarafından ilan edilecek tarihten itibaren, lisans başvuruları sadece
elektronik ortamda yapılır.
(Ek:RG-08/09/2018-30529)
GEÇİCİ MADDE 3
Marka Tescil Belgesi İbraz Etme Süresi
(1) Bu Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılan 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararının 5
inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca lisans almış dağıtıcı lisansı sahiplerine Marka Tescil
Belgelerini ibraz etmeleri için Kurulca verilen süreler geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
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