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YÖNETMELİK 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel 
kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da 
limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 75.000.000 TL, iletim lisansı için 
1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı için 750.000 TL, dağıtıcı lisansı için 
10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansıiçin  3.000.000 TL olması,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasına (f) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“g) Lisanslara kayıtlı tesis adresi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi ve 
Marka Tescil Belgesi bilgilerinin, lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları kaydıyla 
değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet 
yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az 
bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu 
lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti 
alım sözleşmesinin süresini aşamaz.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal 
motorin, jet yakıtı ve otobiodizel satışı yapamaz.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 9 – 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 olmasıhalinde durumlarını 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun 
hale getirir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol 
PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen geçici 11 inci maddenin 
madde numarası“GEÇİCİ MADDE 12” olarak değiştirilmiştir. 



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 13 – İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli 
dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satma yetkisi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansına 
işlendiği halde durumu bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan kişiler, 
havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına alacakları bir İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapacakları en az bir yıl süreli 
depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini en geç 30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle 
yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin jet yakıtı ithali ve satışı yetkileri ilgili lisans resen 
tadil edilerek kaldırılır. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında depolama 
veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz edenlerin lisansına kayıtlı jet yakıtı ithali ve satışı yetkilerinin süresi, 
ibraz edilen sözleşmenin süresini aşmayacak şekilde resen tadil edilir.” 

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin; 

a) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

  
 

  
 


