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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 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir. 

“33. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına 
yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve başvuruya 
konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre 
belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya 
depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde 
elektrik piyasasında üretim, doğal gaz piyasasında depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama 
faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İlgili rafinerici veya depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dördüncü fıkrası 
çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası 
ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili rafinerici veya depolama 
lisansına ilişkin yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, 
duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, 
elektrik piyasasında üretim lisansı veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması 
durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır: 

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik 
piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen 
sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans 
başvuruları her aşamada reddedilir. 

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslar 
arası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı 
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna 
konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere 
başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek 
üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama lisansı 
başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin 
lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir. 

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında 
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz 
tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada 
depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir. 

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları 



dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir. 

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada 
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya 
da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun 
belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk 
sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları 

GEÇİCİ MADDE 14 – Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde faaliyette 
bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasasında ve doğal gaz 
piyasasında yapılmış olan lisans başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde 
değerlendirme yapılır: 

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik 
piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen 
sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans 
başvuruları her aşamada reddedilir. 

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslar 
arası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı 
üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna 
konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere 
başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek 
üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı 
başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin 
lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir. 

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında 
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz 
tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada 
depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir. 

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları 
dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir. 

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada 
rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya 
da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun 
belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk 
sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 

  
 

  
 


