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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 

Sadece değişen maddeler gösterilmektedir. 

Önceki Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 24.04.2021/31464  

Yeni Yönetmelik: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 08.06.2021/31505  

  

İnceleme ve değerlendirmenin 
sonuçlandırılması 

İnceleme ve değerlendirmenin 
sonuçlandırılması 

MADDE 10 MADDE 10 

Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme 
en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve 
ilgiliye tebliğ edilir. 

Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme 
en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve 
ilgiliye tebliğ edilir. 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin 
rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul 
kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun 
Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret 
gerekçeleri başvuru sahibine bildirilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya 
tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak 
Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara ilişkin 
başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin 
bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına 
devredebilir. 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin 
rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul 
kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun 
Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret 
gerekçeleri başvuru sahibine bildirilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya 
tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak 
Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara ilişkin 
başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin 
bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına 
devredebilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.5 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.5 

Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; 
rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni 
yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları 
başvuru sahibine yapılacak tebligatla, lisans 
alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına 
yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve 

Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; 
rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni 
yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları 
başvuru sahibine yapılacak tebligatla, lisans 
alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına 
yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve 
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varsa Kurul uygun bulma kararı kapsamında 
öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün 
içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının 
verileceği bildirilir. Lisans başvurusuna konu 
projenin veya yatırımın, 2872 sayılı Çevre 
Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta 
belirtilen usul ve esaslar kapsamında 
bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre 
içerisinde ayrıca; Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararına veya 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir 
Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder. 

varsa Kurul uygun bulma kararı kapsamında 
öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün 
içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının 
verileceği bildirilir. Lisans başvurusuna konu 
projenin veya yatırımın, 2872 sayılı Çevre 
Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta 
belirtilen usul ve esaslar kapsamında 
bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre 
içerisinde ayrıca; Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararına veya 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir 
Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.5 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.5 

Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları 
hakkında uygun bulma kararı alınmaz. 

Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları 
hakkında uygun bulma kararı alınmaz. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-20.10.2006/26325) m.1 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-20.10.2006/26325) m.1 

Lisans başvurusu hakkında alınan uygun 
bulma kararında belirtilen yükümlülüklerin 
gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 
gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde, 
lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu 
süre, lisans başvurusuna konu projenin veya 
yatırımın 2872 sayılı Çevre Kanununa 
dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul 
ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu 
kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel 
kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine 
getirilememiş olması veya mücbir sebepler 
nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir. 

Lisans başvurusu hakkında alınan uygun 
bulma kararında belirtilen yükümlülüklerin 
gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 
gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde, 
lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu 
süre, lisans başvurusuna konu projenin veya 
yatırımın 2872 sayılı Çevre Kanununa 
dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul 
ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu 
kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel 
kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine 
getirilememiş olması veya mücbir sebepler 
nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-26.05.2007/26533) m.1 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-26.05.2007/26533) m.1 
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Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı 
lisanslarının verilmesi ile bu lisanslara ilişkin 
başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 

Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı 
lisanslarının verilmesi ile bu lisanslara ilişkin 
başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 

Mülga fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.1 

Mülga fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.1 

Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni 
yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla 
sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret 
unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî 
Gazete’de yayımlanır. 

Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni 
yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla 
sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret 
unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî 
Gazete’de yayımlanır. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.1 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.1 

 
Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve 

bayilik lisansı başvurularına ilişkin 
taleplerin yerine getirilmesi için başvuru 
sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
vadesi geçmiş prim ve idari para cezası 
borcu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi 
geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. 
Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu 
bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum 
tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. 
Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun 
kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna 
veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu 
konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma 
yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve 
belgeler incelemeye alınmaz. Borç 
bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar 
Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen 
veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir. 
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Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) 
m.1 

Lisans tadili Lisans tadili 

MADDE 15 MADDE 15 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.09.2006/26303) m.3 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.09.2006/26303) m.3 

Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya 
Kurumca resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının 
unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı 
dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir. Maddi 
hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum 
tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil 
ücreti alınmaz. 

Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya 
Kurumca resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının 
unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı 
dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir. Maddi 
hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum 
tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil 
ücreti alınmaz. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-04.11.2011/28105) m.4 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-04.11.2011/28105) m.4 

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili 
serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler 
içeremez. Lisans tadil başvuruları, yazılı veya 
elektronik olarak Petrol Piyasasında Lisans 
Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve 
Belgelere İlişkin Kurul Kararı uyarınca 
sunulması gereken bilgi ve belgelerin ibraz 
edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans tadili 
başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. Başvuru sırasında gerçek 
veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin 
ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki 
değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma 
sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde 
tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata 
uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz 

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili 
serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler 
içeremez. Lisans tadil başvuruları, yazılı veya 
elektronik olarak Petrol Piyasasında Lisans 
Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve 
Belgelere İlişkin Kurul Kararı uyarınca 
sunulması gereken bilgi ve belgelerin ibraz 
edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans tadili 
başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. Başvuru sırasında gerçek 
veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin 
ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki 
değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma 
sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde 
tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata 
uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz 
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konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde 
giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun 
yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade 
edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu 
süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği 
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru 
iade edilir. 

konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde 
giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun 
yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade 
edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu 
süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği 
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru 
iade edilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.2 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.2 

Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün 
içerisinde sonuçlandırılır. 

Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün 
içerisinde sonuçlandırılır. 

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak 
yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine 
getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç 
duyması halinde bu süre Kurul kararı ile 
belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır. 

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak 
yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine 
getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç 
duyması halinde bu süre Kurul kararı ile 
belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır. 

Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. 
Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin 
bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına 
devredebilir. 

Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. 
Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin 
bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına 
devredebilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.2 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.2 

Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, 
durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı 
izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin 
Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu 
sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz 
edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal 
edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve 
çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan 
yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre 
verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir. 

Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, 
durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı 
izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin 
Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu 
sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz 
edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal 
edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve 
çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan 
yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre 
verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir. 
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Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.2 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.2 

Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi 
durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli 
yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge 
aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılır. 

Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi 
durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli 
yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge 
aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılır. 

Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.5 

Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.5 

 
Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve 

bayilik lisanslarına ilişkin tadil 
başvurularının yerine getirilmesi için 
başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para 
cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A 
maddesi kapsamında vadesi geçmiş 
borcunun bulunmaması zorunludur. 
Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu 
bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum 
tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. 
Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun 
kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna 
veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu 
konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma 
yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve 
belgeler incelemeye alınmaz. Borç 
bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar 
Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen 
veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir. 

 
Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) 
m.2 
 

Süre uzatımı Süre uzatımı 
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MADDE 16 MADDE 16 

Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi 
üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak 
üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek 
suretiyle uzatılabilir. 

Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi 
üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak 
üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek 
suretiyle uzatılabilir. 

Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans 
süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki 
ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı veya 
elektronik olarak başvurması suretiyle 
yapılabilir. Hangi tür lisans süre uzatımı 
başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. 

Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans 
süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki 
ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı veya 
elektronik olarak başvurması suretiyle 
yapılabilir. Hangi tür lisans süre uzatımı 
başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Süre uzatım talebinin inceleme ve 
değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar 
Kurul kararıyla belirlenir. 

Süre uzatım talebinin inceleme ve 
değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar 
Kurul kararıyla belirlenir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-15.03.2011/27875) m.4 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-15.03.2011/27875) m.4 

Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata 
uygun olup olmadığı hakkındaki 
değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma 
sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde 
tamamlanır. Süre uzatımı başvurusunun ilgili 
mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, 
söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde 
giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun 
yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade 
edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu 
süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği 
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru 
iade edilir. 

Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata 
uygun olup olmadığı hakkındaki 
değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma 
sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde 
tamamlanır. Süre uzatımı başvurusunun ilgili 
mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, 
söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde 
giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun 
yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade 
edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu 
süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği 
takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru 
iade edilir. 
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Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme 
ve değerlendirme, bilgi ve belgelerin 
sunulmasını izleyen altmış gün içerisinde 
tamamlanır. Lisans süre uzatımı başvuruları 
Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, 
süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin 
yetkilerinin bir kısmını veya tamamını 
Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığına devredebilir. 

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme 
ve değerlendirme, bilgi ve belgelerin 
sunulmasını izleyen altmış gün içerisinde 
tamamlanır. Lisans süre uzatımı başvuruları 
Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, 
süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin 
yetkilerinin bir kısmını veya tamamını 
Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığına devredebilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.3 

Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, 
yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de 
yayımlanır. 

Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, 
yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de 
yayımlanır. 

Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir 
belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 
anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine 
bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün 
içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı 
istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna 
kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre 
uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım 
başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve 
çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan 
yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre 
verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal 
edilir. 

Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir 
belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 
anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine 
bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün 
içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı 
istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna 
kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre 
uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım 
başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve 
çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan 
yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre 
verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal 
edilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.3 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-19.10.2016/29862) m.3 

 
Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve 

bayilik lisanslarına ilişkin süre uzatımı 
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başvurularının yerine getirilmesi için 
başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para 
cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A 
maddesi kapsamında vadesi geçmiş 
borcunun bulunmaması zorunludur. 
Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu 
bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum 
tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. 
Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun 
kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna 
veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu 
konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma 
yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve 
belgeler incelemeye alınmaz. Borç 
bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar 
Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen 
veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir. 

 
Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) 
m.3 

Lisansların sona ermesi ve iptali Lisansların sona ermesi ve iptali 

MADDE 17 MADDE 17 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-15.03.2011/27875) m.5 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-15.03.2011/27875) m.5 

Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından 
veya bu yetkinin devredilmesi durumunda 
Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar; 

Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından 
veya bu yetkinin devredilmesi durumunda 
Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar; 

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi 
halinde, 

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi 
halinde, 
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b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak 
üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona 
ermesi halinde, 

b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak 
üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona 
ermesi halinde, 

c) Lisans sahibinin ölümü halinde, c) Lisans sahibinin ölümü halinde, 

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları 
hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi 
halinde, 

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları 
hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi 
halinde, 

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin 
herhangi bir nedenle sona ermesinden veya 
lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı 
lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 
otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu 
yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik 
sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde, 

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin 
herhangi bir nedenle sona ermesinden veya 
lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı 
lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 
otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu 
yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik 
sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde, 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans 
alma koşullarından herhangi birinin 
kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, 
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı 
izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar 
sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma 
ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin 
sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz 
edilmemesi halinde, 

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans 
alma koşullarından herhangi birinin 
kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, 
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı 
izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar 
sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma 
ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin 
sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz 
edilmemesi halinde, 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt 
edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme 
yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine 
getirilmemesi halinde, 

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt 
edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme 
yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine 
getirilmemesi halinde, 



       
 

www.ulken.av.tr 
 

   12 

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve 
mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli 
pompadan satış satış yapılmaması halinde, 

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve 
mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli 
pompadan satış satış yapılmaması halinde, 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

Değişik bent: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-28.07.2020/31199) m.6 

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde, 

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan 
işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde, 

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu 
Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen 
bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması 
veya koruyamaması halinde, 

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu 
Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen 
bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması 
veya koruyamaması halinde, 

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin 
bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden 
sona erer. 

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin 
bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden 
sona erer. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.6 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-09.07.2019/30826) m.6 

Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 
ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı 
yapabilecek kapasite, donanım ve 
ekonomik güce sahip olmak zorundadır. 
Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, 
pazarlama projeksiyonunda beyan edilen 
asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, 
motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit 
edilen dağıtıcılar hakkında Kanunun ilgili 
maddeleri gereği idari yaptırım uygulanır. 
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 
60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış 
yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı 
lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş 
dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün 
ifasına ilişkin esas dönemler, geçiş 
döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim 

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans 
alınmasını takip eden ikinci takvim yılında 
asgari 20.000 ton, üçüncü takvim yılında 
asgari 30.000 ton, dördüncü takvim yılında 
asgari 40.000 ton, beşinci takvim yılından 
itibaren ise yıllık asgari 60.000 ton beyaz ürün 
(benzin ve motorin) satışını gerçekleştirmesi 
zorunludur. Asgari satış yükümlüğünü 
yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin 
lisansı sona erdirilir. Asgari satış 
yükümlüğünün %10 veya daha az sapma ile 
yerine getirilememesi durumunda ise lisans 
sona erdirilmeksizin izlemeye alınır ve bir 
sonraki takvim yılındaki asgari satış 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilir, 
yerine getirilmesi durumunda ise izleme 
kaldırılır. Asgari satış yükümlülüğünün 
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yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 
60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) 
satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, 
dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları 
akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat 
kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin 
miktarlar dikkate alınmaz. 

değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi 
aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili 
ve diğer mevzuat kapsamında yapılan 
akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate 
alınmaz. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-01.02.2015/29254) m.1 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) m.4 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona 
erdirmeden en az üç ay önce bayilerini 
durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi 
vermekle yükümlüdür. 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona 
erdirmeden en az üç ay önce bayilerini 
durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi 
vermekle yükümlüdür. 

Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını 
sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal 
petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin 
devir-tesliminin tamamlanması ve gelir 
muhasebesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını 
takiben Kurul kararıyla sona erer. 

Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını 
sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal 
petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin 
devir-tesliminin tamamlanması ve gelir 
muhasebesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını 
takiben Kurul kararıyla sona erer. 

İletim ve depolama lisansları ise piyasada 
üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin 
yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun 
belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi 
koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer. 

İletim ve depolama lisansları ise piyasada 
üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin 
yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun 
belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi 
koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer. 

Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde 
düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir. 

Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde 
düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir. 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-05.10.2013/28786) m.3 

Değişik fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-05.10.2013/28786) m.3 
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Hangi tür lisans sona erdirme başvurularının 
elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. 

Hangi tür lisans sona erdirme başvurularının 
elektronik ve/veya yazılı olarak 
yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul 
tarafından yapılır. 

Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.4 

Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-22.12.2018/30633) m.4 

Gelir payı Gelir payı 

MADDE 50 MADDE 50 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-20.12.2017/30276) m.6 

Değişik madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (R.G.-20.12.2017/30276) m.6 

Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı 
bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar 
Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 

Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı 
bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar 
Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 

Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı 
hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, 
akaryakıt satışlarından gelir payı tahsil etmekle 
yükümlüdür. 

Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı 
hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, 
akaryakıt satışlarından gelir payı tahsil etmekle 
yükümlüdür. 

Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin 
karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, 
düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında 
gösterilir. 

Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin 
karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, 
düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında 
gösterilir. 

 
Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu 

olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı 
başvuruları ile ulusal marker temin talepleri; 
söz konusu borcun, Kurumca yapılacak 
bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde 
ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılır. 

 
Ek fıkra: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) 
m.5 
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GEÇİCİ MADDE 28 

 
Ek madde: Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (R.G.-08.06.2021/31505) 
m.6 

 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

dağıtıcı lisansı bulunan kişiler bu 
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının uygulanması açısından bu 
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yeni 
lisans almış olarak değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

www.ulken.av.tr 

 

 
 
Daha fazla bilgi için:  
info@ulken.av.tr 

 
Diğer yayınlarımıza bu adresten erişebilirsiniz:  
http://www.ulken.av.tr/yayinlar/  
 
- Bu doküman Türkiye'de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş, 

tavsiye veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki danışman görüşü 

alınmalıdır. 
- © 2021 Ülken Hukuk Bürosu 


