
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

(23.01.2016 T. 29602 R.G.) 

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla 

madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz 

yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin 

lisanslarında yer alan madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi, 

baz yağ üretim alt başlığının eklenmesi veya çıkarılması ile üretilecek madeni yağların bu 

lisanslara eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 
“g) Bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli 

yapılmaması halinde.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 23 – Madeni yağ lisansı sahipleri veya madeni yağ alt başlığı bulunan 

dağıtıcı lisans sahipleri piyasada, lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde 

madeni yağ üretimi ile lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık madeni yağdan 

baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinde madeni yağ veya 

dağıtıcı lisansı altında madeni yağ alt başlığı olan lisans sahipleri, 1/1/2018 tarihine kadar 

baz yağ alt başlığı işletmeksizin, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde 

bulunabilir.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı 

yürütür. 
  

Eki için tıklayınız 
 

https://www.mavi.web.tr/mevzuat/mevzuatGoster.aspx?id=1431
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160123-11-1.pdf

