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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

KANUNLAR 

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanun  5307 13.03.2005  25754 29-42 

2 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  5335 27.04.2005 25798 43 

3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   5374 06.07.2005 25867 44 

4 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   5522 24.06.2006 26208 45 

5 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanun   5728 08.02.2008 26781 46 

6 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın  
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun   6352 05.07.2012 28344 47 

7 Elektrik Piyasası Kanunu (30.03.2013 Tarihli 28603 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)  6446 30.03.2013 28603 48 

8 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin  
Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  
Dair Kanun   

6462 03.05.2013 28636 49 

9 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (01.03.2014 Tarihli 28928 Sayılı Resmi  
Gazete'de yayımlanmıştır.)  6527 01.03.2014 28928 50 

10 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun  5307 26.02.2014 SON HALİ 51-64 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği   

1 Yönetmelik  16.09.2005 25938 65-86 

2 Değişiklik  06.04.2006 26131 87 

3 Değişiklik  14.06.2006 26198 88 

YÖNETMELİKLER    
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

YÖNETMELİKLER    

4 Değişiklik  26.07.2006 26240 89 

5 Değişiklik  20.10.2006 26325 90 

6 Değişiklik  01.11.2006 26333 91 

7 Değişiklik  01.05.2007 26509 92-93 

8 Değişiklik  17.03.2010 27524 94-96 

9 Değişiklik  24.04.2010 27561 97-99 

10 Değişiklik  15.09.2010 27700 100 

11 Değişiklik  29.12.2010 27800 101 

12 Değişiklik  03.04.2012 28253 102 

13 Değişiklik  24.12.2014 29215 103 

14 Güncel Yönetmelik  24.12.2014 SON HALİ 104-125 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik   

1 Yönetmelik  05.06.2007 26543 126-129 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği   

1 Yönetmelik  16.12.2012 28499 130-137 

2 Değişiklik  09.01.2014 28877 138 

3 Değişiklik  19.03.2014 28946 139 

4 Güncel Yönetmelik  19.03.2014 SON HALİ 140-147 

1 Yönetmelik  10.05.2006 26164 148-160 

2 Değişiklik  23.02.2008 26796 161 

3 Değişiklik  31.10.2008 27040 162 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

YÖNETMELİKLER    

4 Değişiklik  01.02.2012 28211 163 

5 Değişiklik  03.01.2013 28517 164 

6 Değişiklik  30.08.2014 29104 165-166 

7 Güncel Yönetmelik  30.08.2014 SON HALİ 167-180 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği   

1 Yönetmelik  30.12.2014 29221 181-183 

Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği   

1 Yönetmelik  27.05.2014 29012 184-187 

1 Yönetmelik  12.02.2002 24669 188-197 

KALDIRILAN YÖNETMELİKLER   

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği   07.01.2006 26046 198-200 

2 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği   25.03.2006 26119 201-204 

3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik  

 
12.09.2006 26287 

205 

4 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik 

 
02.08.2007 26601 

206 

5 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik  

 
17.12.2010 27788 

207 

6 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, 
Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Yönetmelik 

 
10.01.2009 27106 208 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik  
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

TEBLİĞLERİ  

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 
Yılllara Sair Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler   

1 2006 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   07.02.2006 26046 209 

2 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   29.12.2006 26391 210 

3 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Düzeltme   13.01.2007 26402 211 

4 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   07.12.2007 26723 212 

5 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   05.12.2008 27075 213 

6 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   05.12.2009 27423 214 

7 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   17.12.2010 27788 215 

8 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   23.12.2011 28151 216 

9 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   19.12.2012 28502 217 

10 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   30.12.2013 28867 218 

11 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ   12.12.2014 29203 219 

1 Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Nature Gaz (LNG) İle Yapan Üreticilerin Zararla-
rının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  30.07.2005 25891 220-229 

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ( TEBLİĞ )  
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
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Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

TEBLİĞLERİ  

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Depolama Kuralları İle İlgili Tebliğ (TS 1446)  31.11.2011 28159 230 

2 LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ   20.04.2011 27911 231-233 

3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları İle 
İlgili Tebliğ (TS 11939) 

 30.06.2012 28339 234 

4 Otomotiv Yakıtları (LPG) Özellikler ve Deney Yöntemleri İle İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 
(EN)) 

 27.09.2012 28424 235 

5 Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpleri İle İlgili Tebliğ (TS 5306)   11.03.2013 28584 236 

6 Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İle İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1)   26.10.2013 28803 237 

7 
Gaz Kartuşları (TÜPLER)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin
-Vana lı veya Vana sız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve  
İşaretleme İle İlgili Tebliğ 

 
24.11.2013 28831 

238 

8 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları İle 
İlgili Tebliğ (TS 11939) 

 26.12.2013 28863 239 

9 TS 11939/T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin Emniyet 
Kuralları Standardı İle İlgili Tebliğ 

 26.10.2013 29213 240 

KURUL KARARLARI  

Lisans Başvuruları   

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına ilişkin   18.03.2012 28237 241-249 

2 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin 
Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair   17.07.2014 29063 250-252 

3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin 
Kurul Kararının 11 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair   24.12.2014 29215 253 

BİLİM.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (TEBLİĞ )  
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

KURUL KARARLARI  

4 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin 
Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair  

 25.06.2015 29397 254-255 

Gözetim ve Denetimlerin Etkinleştirilmesi   

1 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Kuruma verilen LPG piyasasının denetimi ve gözetimi görevle-
rinin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi hakkında  

 
27.04.2012 28276 256 

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Ara-
nacak Bilgi ve Belgelere İlişkin  

 12.04.2012 28262 257-263 

Promosyon   

1 31/01/2011 tarihinden itibaren LPG otogaz satışlarında; hizmet ve finansal promosyonlar hariç,  
hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmamasına ilişkin  

 03.01.2011 27814 264 

Diğer   

1 

LPG otogaz bayilik lisansının genel hükümler bölümünde 15'inci madde olarak gelmek üzere, 
"Tesislerin Kullandırılması" başlığı altında, "Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans 
amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması Kurulun iznine bağlıdır" hükmünün eklenmesine 
ilişkin  

 

- - 265 

Lisans İşlem Bedelleri   

1 Lisans tadil bedeli alınmamasına ilişkin   - - 266 

Asgari Mesafe   

1 İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının kendi ara-
larında ve LPG istasyonlarının da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulmasına ilişkin  

 - - 267 

2 Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarına İlişkin   - - 268 

Lisans  Tadili ve Süre Uzatımları 
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LPG PİYASASI MEVZUATI 
Dayandığı 
Kanun  
No/Madde  

Resmi  
Gazete 
Tarih  

Resmi  
Gazete 
Sayı   

Sayfa 

KURUL KARARLARI  

Analiz ve Muayene   

1 Gümrük Labaratuvarlarında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)' nın Niteliğinin Belirlenmesi İçin 
Yapılacak İşlem ve Analizler Tablosu  

 
11.07.2005 25872 269-270 

KALDIRILAN KURUL KARARLARI   

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları  
 

- - 271 

2 "Asgari Mesafe Tespit Tutanağı" istenmemesine ilişkin   - - 272 

3 Lisans Sahipleri Tarafından Verilecek Bildirimlere İlişkin   - - 273-296 

4 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına 
İlişkin  

 
04.08.2009 27309 297 

5 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına 
İlişkin  

 
08.09.2010 27696 298 

6 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına 
İlişkin  

 
15.12.2010 27786 299 

7 Asgari Mesafe Tespit Tutanağına ilişkin   23.06.2011 27973 300 

LPG UYGULAMA ESASLARI    

1 2013 Yılı LPG Yetkili İşletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Eğitim 
ve Belgelendirme Uygulama Esasları  

 
- - 301-313 

2 LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları   - - 314-323 

324 KAYNAKLAR  
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) 
GİRİŞ 
LPG Tanımı 

LPG, propan ve bütan gazlarının karışımından oluşan ve yüksek basınç ile sıvılaştırılan bir yakıttır. LPG yüksek kalorili, ekono-
mik, temiz, çevreye saygılı, güvenli ve kesintisiz bir yakıttır. Yaygın olarak "tüp gaz" adıyla bilinen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) 
renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için rafinerilerde kokulandırılmıştır. Ham petrolün, 
rafinelerde işlenmesiyle ile veya doğalgazdan elde edilir. LPG Gazın bileşimi %70 bütan, %30propan'dır. Havadan ağırdır. Zehirli değil-
dir. Kapalı yerde kaçak oluştuğu takdirde havanın yerini alacağından boğucu etkiye neden olabilir. LPG, normal şartlar altında gaz fa-
zında bulunur. Fakat basınç altında ve sıvı halde saklanır. Taşıma ve depolama için sıvı hale getirilen LPG, gaz fazında tüketilir. Yanıcı 
ve parlayıcı özelliğe sahiptir.  

LPG Bileşiminde Bulunan Gazlar Hakkında Genel Bilgiler 

Bütan 
      LPG bileşiminden (%70) olan bütan gazı 4 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. C4 H10 kapalı formülü ile gösterilen bütanın, 

n-bütan ve izo-bütan olmak üzere iki izomeri vardır. LPG bileşiminde yer alan bütan atmosferik basınç altında damıtma kolonla-
rında LPG’nin damıtılması ile elde edilir. Bütan, kaynama noktası yüksek olması dolayısı ile LPG soğutulduğu zaman bütan sıvı hâle 
geçer dolayısı ile bütan debütaniser kolondan alınır. 

Özellikleri 

 Kimyasal formülü C4 H10 ‘dur. 

 15°C'lik atmosfer basıncı altında bir kg'lık ürünün gaz hacmi 386 litredir. 

 15°C'de gaz hacim miktarı 2,452 kg/m³ ‘tür. 

 15°C'de sıvı hacim miktarı 0,584 kg/litredir. 

 Havaya göre yoğunluğu 2,07dir. 

 Atmosfer basıncı altında kaynama ısısı - 0,5°Cdir. 

 Kritik sıcaklık 150,8°Cdir. 

 Donma noktası -138°Cdir. 

 15°C'ye göre basınç değeri 0,92 bardır. 
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 Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı özelliğe sahiptir. 

 Sıvı olarak depolanır gaz halinde kullanılır. 

 Sıvı hâlde depolanan propan depolandığı kaptan veya ilave bir ekipmandan gaz hâle geçebilmesi için gerekli ısıyı alarak faz değiştirir. 

 Propan gazı üç karbon atomu içerir. 

 Kimyasal formülü C3H8 dir. 

 15°C'lik atmosfer basıncı altında bir kg'lık ürünün gaz hacmi 509 litredir. 

 15°C'de gaz hacim miktarı 1,854kg/m³ ‘tür. 

 15°C'de sıvı hacim miktarı 0,508 kg/litredir. 

 Havaya göre yoğunluğu 1,52 dir. 

 Atmosfer basıncı altında kaynama ısısı - 42°C dir. 

Propan 

LPG bileşiminden (%30) olan propan gazı 3 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. C3H8 kapalı formülü ile gösterilir. 

LPG bileşiminde yer alan propan atmosferik basınç altında damıtma kolonlarında LPG nin damıtılması ile elde edilir. 

Propan kaynama noktası düşük (-42 °C) olması dolayısı ile propan LPG nin damıtılması sonucu depropaniser kolondan alınır. 

Özellikleri 
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   ÜRETİMİ 
 

Genel olarak Ülkemizde LPG iki farklı şekilde üretilmektedir  

Belli oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımından oluşan ve daha ucuz olan LPG. 

Kütlece saflığı En az %98 olan özel hizmet propanı. 

 

Rafinerilerde LPG Üretimi 

Rafinerilerde fraksiyonlu destilasyon sonucu oluşan ve ayrıca çeşitli ünitelerden elde edilen LPG, LPG ünitesinde saflaştırma 
işlemlerinden geçerek kullanıma hazır hale getirilir. 

 

Prosesin Tanımı 

LPG prosesi, ham petrolün damıtılması ile LPG’nin ayrıştırılması, yüksek karbon sayılı hidrokarbonların parçalanması sonucu 
oluşan ve oktan yükseltme ünitelerinde platformer reaksiyonları sonucu oluşan LPG’nin ayrıştırılmasıdır. 

 

Prosesin Prensibi 

Damıtma işlemi sıvı karışımının ısıtılıp düşük kaynama dereceli olanların kısmen buharlaşmasını sağladıktan daha sonra tekrar 
yoğunlaştırarak yüksek kaynama derecelilerden ayırma işlemidir. Ham petrol, değişik kaynama noktası ve buhar basıncına sahip hidro-
karbonların karışımından oluştuğu için damıtma işlemini açıklarken bütün karışımı göz önüne almak gerekir. Ağır moleküllü bir karışım 
içerisinden hafif kısımları kaynatıp almak istediğimizde, ağır kısımlardan da bir kısmı buharlaşır. Kaynama noktaları birbirine yaklaştık-
ça ağır kısımdan buharlaşma o kadar artar. Bununla beraber kısmi buharlaşma ile elde edilen mahsulün içinde hafif kısım çok daha faz-
ladır. Kaynama noktası yüksek olan maddeden gaz fazında görüldüğü gibi kaynama noktası düşük bileşiklere sıvı fazında da rastlanır. 

Kaynama noktaları birbirine çok yakın olan hihrokarbonların damıtmayla birbirlerinden ayrılması pratik olarak mümkün değildir. 
Bu yüzden rafinerilerde ham petrol bileşenleri tek olarak değil de fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine yakın olan bileşenler bir arada 
yani fraksiyonlanarak ayrılır.  
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Tipik bir ham petrol ünitesinde LPG üretiminin akış seması.  
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Rafinerilerde damıtma tepsili veya dolgu malzemeli kolonlarda yapılmaktadır. LPG için propan ve bütan ham petrolden birlikte 
ayrılır. Kolonlarda kullanılan tepsiler ve dolgu malzemeleri kapasite ve ürünlere göre değişmektedir. 

LPG, ham petrol ünitelerinde ham petrolün rafine edilmesinden elde edilir. Ham petrol içinde bulunan C3 ve C4’ler (üç ve dört kar-
bon sayılı hidrokarbonlar) ilk olarak ham petrolün atmosferik distilasyon kulelerinde damıtılması ile ayrıştırılır. 

Tanklarda bekletilerek suyu dreyn edilen ham petrol statik basıncı ile borularla şarj pompaları emişine gelir ve şarj pompaları ile 
basılarak ısı değiştircilerden geçirilir. Isı değiştircilerde damıtma kulesinde ayrıştırılan ve depolanması için soğutulması gereken ürün-
lerle karşılaştırılarak ısı transferi sağlanır. 115-140 °C ısıtılan ham petrol (HP)’e desalter öncesi hacimce HP’ün %5-7’si kadar su enjeksi-
yonu yapılır. Desalterlarda tuz giderimi yapılır ve tuzlu su ayrılır.  

Tuzu giderilmiş ham petrol ısı değiştiricilerde fırın öncesi 205-250 °C’ye kadar ısıtılır. Şarj fırınında 350 °C’ye kadar ısıtılan ham 
petrol atmosferik basınçlara yakın basınçta çalışan distilasyon kolonlarına flaş edilerek ayrıştırılır. Kolonun farklı bölgelerinden çekilen 
gazyağı, light diesel (LAD) ve heavy diesel (HAD) stripperlerde kızgın steam kullanılarak ince uçlar ayrıldıktan ve ısı değiştiricilerde so-
ğutulduktan sonra pompa ile yarı ürün tanklarına ya da kükürt giderme ünitelerine gönderilir. Kolon tepeden 125-145 °C’de çıkan me-
tan, etan, LPG ve nafta hava soğutucu ve eşanjörlerde soğutularak pompa ile bir kısmı tepe sıcaklığını kontrol edebilmek için kolona 
reflüks olarak gönderilir, diğer kısmı nafta splitter kolonuna gönderilir. Nafta splitter kolonunda 180 °C’ye ısıtılan nafta ağır nafta (HSRN
-Heavy Straight Run Naphtha) ve  hafif  naftaya  (LSRN-Light Straight Run Naphtha) ayrıştırılır. Kolon dip kısmından ağır nafta ısı değiş-
tiricilerde soğutularak pompa ile yarı mamül tankına ya da direkt olarak oktanının yükseltilmesi için platformer ünitelerine gönderi-
lir.Tepeden ise yaklaşık 4,5 kg/cm2 basınç ve 125 °C sıcaklıkta alınan hafif nafta+LPG karışımı hava soğutucularda soğutulur. Pompa ile 
bir kısmı tepe sıcaklığını kontrol etmek için reflüks olarak kolona gönderilir diğer kısmı debütanizer kolonuna gönderilir. Debütanizer 
kolonunda 130 °C’ye ısıtılan LSRN+LPG karışımı ayrıştırılır. Kolon dipten alınan light nafta soğutularak kendi basıncı ile tankına ya da 
oktanın yükseltilmesi için izomerizasyon ünitesine gönderilir. Kolon tepeden 6,5 kg/cm2 basınç ve 55 °C’da alınan LPG soğutulur. Pom-
pa ile bir kısmı kolona raflüks olarak gönderilir diğer kısmı kükürt temizleme ünitelerine gönderilir. Ham petrolden elde edilen LPG yak-
laşık olarak hacimce ham petrolün (Ham petrolün menşeine ve özelliklerin göre değişir.) % 2,5-5 civarındadır. Ham petrol ünitelerinden 
elde edilen LPG korozif olan ve çevreyi olumsuz etkileyen kükürtlü bileşikleri (H2S ve merkaptan, sülfitleri) ihtiva etmektedir. Bu yüzden 
ham petrolden elde edilen LPG, H2S ve merkaptanların giderilmesi için rafinerideki LPG temizleme ünitelerine gönderilir.  
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Craking (parçalanma) reaksiyonlarının gerçekleştirildiği FCC ve Hydrocraker ünitelerinde de vakum distilasyonundan elde edilen 
HVGO crake edilerek de  (yüksek karbon sayılı hidrokarbonların daha düşük karbon sayılı hidrokarbonlara kırılması) LPG elde edilir. 
Oluşan LPG önce fractionater kolonlarında ve sonrada debütanizer kolonlarında distilasyona tabii tutularak diğer craking ürünlerinden 
ayrılır ve LPG temizleme ünitelerine gönderilir. Miktarı diğerlerine kıyasla daha az olmakla beraber rafinerilerde diğer LPG üreticisi 
platformer üniteleridir.  

Bu ünitelerde HSRN’nin (Heavy Naphtha) aromatikleştirme reaksiyonları sırasında az miktarda craking reaksiyonları da gerçekle-
şir ve oluşan LPG yine debütanizer kolonlarında ayrıştırılarak (HSRN platformer ünitesine verilmeden daha önce kükürdü giderildiğin-
den) direkt ürün tankına gönderilir. Rafinerilerde bulunan Debütanizer kolonları genellikle delikli tepsili kolonlardır. 

Operasyon normal şartlarda iken vardiyada bir kez“numune alma prosedürü”ne göre numune alınarak LPG wheathering test 
(havalandırma testi) olarak adlandırılan özel bir test yaplır. Bu test ile LPG hacimsel ölçüleri işaretlenmiş özel cam bir kapta atmosferik 
şartlarda ısıtılmadan kendi kendine buharlaştırılır. Alınan numunenin %95’nin buharlaştığı sıcaklık aynı kaba konulan termometre ile °F 
olarak kaydedilir. Bu test ile LPG içinde bütan daha ağır hidrokarbonların fazla miktarda bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Günde bir 
kez de laboratuvara numune gönderilerek gaz kromotografisi yaptırılarak LPG kompozisyonu takip edilir. LPG özelliklerinde bir sorun 
varsa “Debütanizer” kolonunda tepe sıcaklık, basınç değişkenlerine müdahale edilir. 
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Metan ( C1 ) 

Etan ( C2) 

Su, CO2 Azot ve Hidrokarbon Olmayan Bileşenler 

Pentan ( C5 ) ve Daha Ağır Fraksiyonlar 

Doğal Gaz 
Likitleri 

Doğal Gaz Propan ( C3 ) 
Bütan ( C4 ) LPG 

Doğal Gazdan LPG Üretimi 
LPG’nin ana üretimi petrol çıkarılan ülkelerde yapılır. Buralarda LPG yeraltındaki rezervlerden gelen ham petrol veya doğal gaz-

dan ayrıştırılır. 
Doğal gazdan elde edildiğinde ana ürün başlıca metan içerir. 

Doğal gaz bileşenleri  
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Doğal gaz; 

Yeraltında başlıca gaz yataklarının olduğu kuyularda, (Gaz olarak anılmaz.) 

Yoğunlaşma haznelerinde, (pentan ve daha ağır hidrokarbonlar) 

Geniş petrol sahalarında (Gaz olarak alınır.) bulunabilir. 

Petrol kuyularında doğal gaz ya ham petrol içinde çözünmüş olarak ya da petrolün yüzeyinde gaz ceplerinde bulunabilir. 

Doğal gaz az miktarda doğal gaz likitleri olarak bilinen ( Natural Gas Liquids-NGLs ) ağır hidrokarbonlar, değişik miktarlarda su, 
karbondioksit, azot ve hidrokarbon olmayan bileşenler içerir. Doğal gaz içindeki NGL oranı doğal gazın çıkarılış yerine ve yeraltında bu-
lunma şekline göre değişir. Doğal gaz, kaynağına bakılmaksızın ağır hidrokarbonlardan ve hidrokarbon olmayan bileşenlerden ayrıştı-
rılması gerekir. Bu işlem doğal gazı sıvılaştırma ve gaz yakıtları için uygun hâle getirir. 

Sıvılaştırılmış doğal gaz üretmek için (Liquefied Natural Gas-LNG) kullanılan bir sıvılaştırma ünitesi için akış diagramı gösteril-
mektedir. Ham doğal gaz ilk olarak kondanse olan ağır hidrokarbonlardan ayrılır. Bu işlemi asidik gazların (CO2 ve H2S) giderilmesi ta-
kip eder. Asidik gazlar, karbon dioksit doğal gazın atmosferik kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklarda donduğundan ve zehirli bile-
şen hidrojen sülfür yakıt olarak yakıldığında atmosferik kirliliğe yol açtığından giderilmelidir. Asit gazlar gaz akımı su buharı ile doyuru-
lur ve daha sonra dehidrasyon ünitesinde giderilir. 

Gaz daha sonra NGLs’nin ayrıştırıldığı ve ayrıca propan ve bütana ayrıldığı fraksiyonlandırma ünitesine gönderilir. 
       Son olarak artık çokça metan içeren ana gaz akımı son ürün LNG olarak sıvılaştırılır. 
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Sıvılaştırılmış doğal gaz üretmek için (Liquefied Natural Gas-LNG)  kullanılan bir sıvılaştırma ünitesi için akış diagramı 

Ham Doğalgaz 

Ağırların Kondense Edilmesi 

Asit Gaz Giderilmesi Asit Gaz 

Dehydration Su 

Fraksiyonlandırma Ünite Fuel Gaz 

Sıvılaştırma 

LNG Depolama 

NGL Depolama 

Pentan ve Daha Ağırlar Depolamaya  
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Petrol veya Gaz 

Ham Petrol Depolamaya Stabilizasyon 

Su Giderici 

Seperatör 

Kompresör 

Elektrik Santraline Deethaniser 
         Soğutma 

Propan Tankına Depropaniser     Gaz Fraksiyonlandırma
         Soğutma 

Butan Tankına Debütaniser 

Pentan ve Daha 
Ağırlar Tankına 

Basit akım diagramı ise gaz ve petrol rezervlerinden propan ve bütan üretimini göstermektedir. Bu örnekte elde edilen metan 

ve ethan genellikle elektrik santrallerinde kullanılır ve LPG ayrıştırılıp soğutulduktan sonra depolama terminallerine pompalanır. 

  Gaz ve petrol rezervlerinden propan, bütan ürtimi 
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ÖZELLİKLERİ 
LPG nin genel özellikleri  

LPG yüksek kalorili, ekonomik, temiz, çevreye saygılı, güvenli ve kesintisiz bir yakıttır. Ayrıca soğuk iklime sahip ülkelerde ve 
daha kolay buharlaşması istenen hâllerde sadece propanın kullanıldığı alanlar da vardır. 

Sıvılaştırılmış petrol gazının diğer sıvı yakıtlara göre farklı özellikleri vardır. Bütan ve propan arasındaki ayırıcı özelliklerden biri 
kaynama noktasıdır. Propan, bütandan  daha düşük sıcaklıkta kaynadığı için özellikle soğuk havalarda daha yüksek oranlarda propan 
gerektiren karışımlara gereksinim duyulur ve böylece gaz fazına dönüşüm kolaylaştırılır. Ülkemizde hava sıcaklığı bölgeden bölgeye 
değiştiğinden taşıtlarda kullanılan LPG de % 30 propan, %70 bütan oranı vardır. Böylelikle tüm koşullar için uygun karışım sağlanmış 
olur. 

Sıvılaştırılmış petrol gazı yağlı boyayı eritir. Doğal lastiği deforme eder. Bu nedenle motorlu araçlarda kullanılan LPG iletim 
boruları, uygun kalitede sentetik malzemeden yapılmaktadır. Yakıt tankı ile regülatör arasında yer alan basınç altındaki LPG hatları için 
özel bakır veya çelik boru kullanılmaktadır. 

 Parlayıcı ve patlayıcı bir gazdır. 
 Zehirli ve korozif değildir. 

 Normal  şartlar  altında  gaz  haldedir.  Yüksek  basınç  altında  sıvılaştırılarak depolanır. 

 Renksiz ve doğal halde kokusuzdur. Fakat emniyet açısından fark edilebilmesi için karakteristik bir şekilde metilmerkaptan,  
tiyosen (137 g/ton), anilmerkaptan (30 g/ton) ile kokulandırılır. 

 LPG,  havadan  ağır  (d=2,6  g/lt)  olmasından  dolayı  zemine  çökerek  ortama yayılır ve boğulmalara neden olur. 

 Deriye döküldükten sonra buharlaşırken deriden aldığı ısı donmalara ve yanık etkisine neden olur. 

 Bileşiminde az miktarda kükürt ihtiva eder. (20–100 mg/m3) 

 İçten yanmalı motorlarda silindir içinde daha homojen bir yakıt/hava karışımı sağlar. 

 LPG için yanabilirlilik sınırları %2,4 ile %9,5 arasındadır. Yanma %9,5 LPG ile %90,3 hava karışmı ile gerçekleşiyorsa buna  
yanabilirliliğin üst sınırı denir. Alt sınırı ise %2,4 LPG ile %97,6 hava karışımından oluşmaktadır. 
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LPG’NİN ÖZELLİKLERİ TABLOSU 
*1 bar basınçta sıvı LPG’nin gaz fazına geçmeye başladığı sıcaklık değeridir.

 **Birim hacimdeki sıvı LPG gaz fazına geçtiğinde hacmindeki büyümenin oranıdır. 
 ***1 kg LPG’nin yanmasıyla elde edilen ve yanma ürünlerinden suyun fazda olduğu durumdaki ısı miktarı 

 GENEL ÖZELLİKLER   BİRİM   TİCARİ PROPAN   TİCARİ BÜTAN  TİCARİ BÜTAN- PROPAN KARIŞIMI 

BİLEŞİMİ 

Başlıca propan (C3H8), 
propilen, etan,etilen ve 
bütandan meydana gelen 
hidrokarbon karışımıdır. 

Başlıca bütan (C4H10), 
bütilen ,etan, etilen ve pro-
pandan meydana gelen  
hidrokarbon karışımıdır. 

Ticari propan (C3H8) 
ve ticari bütandan 
(C4H10) meydana gelen 
hidro karbon karışımıdır. 

 KOKUSU 

Orjinali kokusuzdur. 
Etil merkaptan 
(C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır 

Orjinali kokusuzdur. 
Etil merkaptan 
(C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır 

Orjinali kokusuzdur. 
Etil merkaptan 
(C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır 

20°C  bar  9,2  1,0  3,5 
40°C  bar  15,3  2,8  6,6 
45°C  bar  17,0  3,4  7,5 
50°C  bar  20,4  4,6  9,3 

İLK KAYNAMA NOKTASI *  °C  -42  -9  -18 

SIVI HÂLDE SUYA GÖRE YOĞUNLUĞU  kg/m3 0,509  0,582  0,560 

GAZ HÂLDE HAVAYA GÖRE YOĞUNLUĞU  kg/m3 1,5  2,01  1,84 

MOLEKÜL AĞIRLIĞI  g/mol  44,1  58,1  53,5 

ALT ISIL DEĞERİ ***  k.cal/kg 11,100  10,900  10,960 
TUTUŞMA SICAKLIĞI (HAVADA)  °C  493-549  482-538  482-549 
BUHARLAŞMADANSONRATOPLAM ISITMA DEĞERİ  kcal/kg  11,950   11,740  11,800 
MAKSİMUM ALEV SICAKLIĞI  °C 1980 2008 2000

YANMA ÜRÜNLERİ 
CO2 

N2 

H2O 

% 

% 

% 

11,6 
72,9 
15,5 

12,0 
73,1 
15,0 

11,9 
73,0 
15,1 

MAKSİMUM KÜKÜRT MİKTARI  mg/kg  185  140  140 
100 mL BUHARLAŞMA SIYLA KALAN MİKTAR  En çok  0,05  0,05  0,05 
HAVA GAZ KARIŞIMINDA PATLAMA SINIRLARI  Alt limit  %  2,45  1,55  1,55 

Üst limit  %  9,6  9,6  9,6 

BUHAR BASINÇLARI 

1m3 SIVI NIN AĞIRLIĞI kg 509 582 547-573

GAZ HACMİ SIVI HACMİ **  272 238 248
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KULLANIM ALANLARI 
Evlerde  

LPG, ilk olarak  tüp  gaz  adı  ile  evlerimizde  kullanılmaya başlanmıştır. Evlerde  yemek  pişirmede,  ısıtmada,  soğutmada, havalandır-
ma, sıcak su ihtiyacı karşılama, ışıklandırma çöp yakma fırınları gibi amaçlarla kullanılmaktadır.  

Ticari alanlarda 

Otel,lokanta,  fırın,  hastane,  küçük  sanayi  işletmelerinde,  büyük kuruluşlarda yemek pişirmede, su ısıtmada ve sterilizasyon 
gibi işlerde kullanılır. 

Endüstride 

Endüstriyel uygulamalarda doğal gazın kullanım alanlarının yanında metallerin   ısıl   işlemleri,   tavlama,   kesme,   kaynak   ve 
sertleştirme işlemlerinde , gazların ve kimyasal maddelerin, metallerin, mühendislik ekipmanlarının ve gemilerin, ağır kil ürünleri ve se-
ramik, cam, yiyecek-içecek, elektrikli cihazlar, taşıtlar, tekstil ürünleri, kağıt ve baskı ürünleri gibi birçok ürünün üretiminde Ayrıca do-
ğal gazda olmayan taşınabilirlik özelliği sayesinde santiyelerde, tarımsal ve zirai işlerde, karavan ve botlarda ısıtma ve pişirmede, jene-
ratör ve pompalarda kullanılmaktadır. 

Taşıtlarda 
       İçten  yanmalı  motorda  motor  yakıtı  olarak  otomobil,  kamyon,  otobüs, traktör, forklift, trende kullanılır.  

LPG’ nin yakıt ve oto-gaz olarak dünya pazarlarında kendisini kabul ettirmesinde en önemli etken çevre (emisyonlar) yönünden 
sağladığı üstünlükler olmuştur. LPG’nin verdiği yüksek ısı değeri, çevre dostu ve ekonomik olması, basınçlı kaplarda tutulup kolaylıkla 
taşınabilmesi, sanayi ve otomobillerde kullanımını artırmıştır. 

LPG ticari olarak tüketiciye 3 farklı şekilde sunulmaktadır  

TÜPLÜ  

Ülkemizde kullanılan Likit Petrol Gazı (LPG) 3 ve 4 karbonlu(C3 ve C4) Hidro karbonları (Propan ve bütan) içeren bir yakıttır.Bu 
Yakıt genellikle %30 propan %70 bütan karışımından oluşmaktadır.Ayrıca evsel ve sanayi kullanımlar için %98 saflıkta özel hizmet pro-
panıda bulunmaktadır.  

Ülkemizde tüplü ve dökmegaz için kullanılan likit petrol gazı TS 2178 ISO 9162 standardına Otogaz için kullanılacak olan LPG ya-
kıtı TS EN 589 standartına uygun olmalıdır. 
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TS EN 589 A GÖRE OTOMOBİLLERDE KULLANILMASI GEREKEN LPG 

ÖZELLİK  BİRİM  SINIRLAR 

EN AZ  EN ÇOK 
Motor oktan sayısı  % Mo!  89,0 

toplam dien muhtevası ( 1,3 butadien dahil)  % Mo!  0,5 

Hidrojen Sülfür  mg/kğ 

Toplam Kükürt muhtevası (Kokulandırmadan sonra)  Negatif  50 

Bakır şerit korozyonu ( 1 saat 40 °C da  Derece  Derece 1 

buharlaşma kalıntısı  mg/kğ  100 

Buhar basıncı 40 °C da  kPa  1550 

Su muhtevası  0 °C da serbes su yok 

OTOGAZ  

Bu yakıt için TS EN 589'a uygun olması gerekmektedir. 

Sıvılaştırılmış petrol gazları renksiz ve kokusuz olup, sızıntı veya kaçak sonucunda çevre emniyeti ve insan sağlığına zararlı ola-
bilir. 

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının ortam içerisinde sağlığa zararlı, parlayıcı ve patlayıcı karışım oluşturmadan fark edilebilmeleri 
için, içerisine koku verici maddeler karıştırılmalıdır. 

Koku verici maddeler, sıvılaştırılmış petrol gazlarının hava içerisinde karışım oranının alt yanabilme sınırları (havada) buhar yüz-
desinin beşte birine ulaşması durumunda kolaylıkla hissedilebilecek nispetlerde katılmalıdır. 

Genel olarak 1 ton sıvılaştırılmış petrol gazı içerisine 21 g etil merkaptan (C2H5SH) veya 137 g tiyofen (C4H4S) veya  30 g amil 
merkaptan (C5H11SH) katılması yeterlidir. 
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DÖKME GAZ 

Evsel ve endüstriyel amaçlar için kullanılan LPG'nin belli şartlarda depolanması gerekebilir. Bu ihtiyaçtan dolayı büyük hacimli 
depolarda ve tanklarda depolanan ya da stoklanan LPG'ye “dökme gaz”denir. Kısaca, LPG'nin dökme gazla ne fiziksel ne de kimyasal 
hiçbir farkı yoktur. Buradaki fark sadece,dökme gazın tankerlerle bir yerden bir yere ikmali, kullanım yerlerindeki büyük tanklara stok-
lanması ve bu şekilde satışının yapılmasıdır. Bunun sonucu tüketiciye,tüplü ve dökme olarak iki farklı satış şekli oluşmuştur. TS 2178 
ISO 9162 standartına uygun olmalıdır. 

Dökme LPG, doğal gaz ve havagazı ile benzer özellikleri taşır ama beraber ekstra bakım gerektirmeyen güvenli bir sistemdir. Ko-
lay taşınabilme özelliği sayesinde doğalgazın ulaşamadığı alanlarda kullanıma sunulabilmektedir. Yüksek kalori ve yanma verimliliği 
enerji tasarrufu sağlar.  

Dökme LPG Üstünlükleri 

Dökme LPG yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Çeşitli sanayi alanlarında yoğun oranda ısı ve enerji amaçlı kullanılmakta-
dır.Evsel alanlarda (Hem konutlarda hem de turizmde) ısıtma,sıcak su, pişirme vs. gibi ihtiyaçlar için yaygın şekilde yararlanılmaktadır. 
           Dökme LPG kullanım alanları  

 Metal sanayi 
 Seramik sanayi 
 Kimya sanayi 
 Otomotiv sanayi 
 Gıda sanayi 
 Çimento sanayi 
 Turizm işletmeleri 
 Kağıt ve basım sanayi 
 Tarım ve hayvancılık işletmeleri 
 Tekstil ve deri sanayi 
 Cam sanayi 
 Tuğla kiremit fabrikaları,fırınlar 
 Eğitim ve sağlık kurumları 
 Kamu ve özel kuruluşlar 
 Toplu konut ve siteler 
 Konutlar 

 Yüksek verim 
 Basit ve güvenli kullanım 
 Yakıt tasarrufu ve ekonomiklik 
 İkmal ve depolama kolaylığı 
 Etkin ısı üretimi 
 İnsan sağlığına ve doğaya zararlı olmaması 
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LPG DÖKME GAZ DEĞER TABLOSU 

ÖZELLİKLER  BİRİM  PROPAN  BUTAN  LPG 
Molekül Ağırlığı  gr/mol  44,09  58,12  53,91 
LİKİT HALİNDE 

Normal Kaynama Noktası  °C  -42  -0,5  -13 
Normal Erime Noktası  °C  -190  -138  -154 
Normal Parlama Noktası  °C  -105  -60  -74 
Normal Donma Noktası  °C  -188  -138  -153 
Özgül Kütle (15°C’de)  kg/lt  0,508  0,584  0,560 
1 kg Gazın Tam Yanması İçin Gerekli Özgül Hava Miktarı  Nm3/kg  12,15  12,02  12,06 
Buharlaşma Gizli Isısı  kcal/kg  90,50  92,00  91,55 
Üst Isıl Değeri  kcal/kg  11.945  11.735  11.798 
Alt Isıl Değeri  kcal/kg  11.070  10.920  10.965 
GAZ HALİNDE 

Özgül Kütle (15°C’de)  kg/Nm3  2.019  2.703  2,28 
Özgül Hacim (15°C’de)  It/kg  0,538  0,407  0,439 
Alev Sıcaklığı (Havada)  °C  1.980  2.008  2.000 
Alev Sıcaklığı (Oksijen)  °C  2.850  2.800  2.815 
Üst Isıl Değeri  kcal/Nm3  22.218  28.868  26.899 
Alt Isıl Değeri  kcal/Nm3  20.590  26.863  25.000 
1 m3 Gazın Tam Yanması İçin Gerekli Özgül Hava Miktarı  Nm3 hava/Nm3 gaz  23,87  31,03  28,88 
Buharlaşma Basıncı (15°C)  kg/cm2  6,51  0,82  2,53 
Buharlaşma Basıncı (20°C)  kg/cm2  8,95  1,85  3,98 
Buharlaşma Basıncı (38°C)  kg/cm2  12,30  2,60  5,51 
Buharlaşma Basıncı (50°C)  kg/cm2  17,50  4,10  8,91 
DİĞER ÖZELLİKLER 

Patlama Limitleri %  alt limit  2,15  1,55  1,96 
Patlama Limitleri %  üst limit  9,60  8,50  9,00 
Tutuşma Sıcaklığı (Havada)  °C  510  430  454 
Tutuşma Sıcaklığı (Oksijende)  °C  490  400  427 
Maksimum Tutuşma Hızı (Hava ile)  m/s  0,32  0,25  0,27 
Maksimum Tutuşma Hızı (Oksijen ile)  m/s  0,45  0,37  0,39 
Tam Yanmadaki Baca Gazı İçerisindeki C02 Hacimsel Oranı  %  13,8  14,1  14 
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TEHLİKELERİ 
LPG olarak bilenen ürünlerin tümü “Tehlikeli Maddeler” tanımına girer ve “Çok Kolay Alevlenebilir” olarak sınıflanır. Tüm enerji 

formları gibi, LPG’de üretim evresinden, kullanıldığı ve yanma ürünlerinin emniyetli bir şekilde atıldığı ana dek, potansiyel bir tehlike-
dir. Potansiyel tehlikelerin en önemlileri büyük miktarlarda LPG depolanmasında veya nakledilmesinde ortaya çıkabilmektedir. LPG 
berrak kokusuz bir sıvıdır ve gaz halindeyken gözle görülmez. Bir sızıntı olduğunda, görünmez halde, ortamda tehlike yaratacak yoğun-
luğa ulaşabilir. Bu riski asgariye indirmek için, LPG’ye dağıtım öncesinde ayırt edici, nahoş bir koku eklenir. Kokusuz LPG’ye ihtiyaç 
gösteren özel uygulamalarda, örneğin aerosol püskürtücü veya kimya endüstrisi gibi, alternatif emniyet önlemleri benimsenir. LPG, 
dört özelliğinden dolayı gerekli emniyet tedbirleri alınmadığı takdirde büyük tehlikeler yaratabilir. Bu özellikler su şekilde sıralanabilir. 

Yüksek Basınç 

LPG, yüksek basınç altında depolandığı için önemli riskler meydana getirir. Sıvılaştırılmış gazın ani olarak serbest kalması halin-
de, BLEVE patlaması oluşur. LPG’nin ihtiva ettiği bütün maddeler gaz olduklarından LPG, sıcaklığa, basınca ve konsantrasyona bağlı 
olarak, ayrıca bulunduğu kabın cinsine ve şekline göre patlayıcılık özelliği gösterir. 

Yangın ve patlama 

LPG, düşük karbon sayılı hidrokarbonlardan (propan,bütan) ibaret olup hava ile belli oranlarda karıştığında yanıcı ve parlayıcıdır. 
LPG, yanıcı gaz özelliğine sahip olduğu için statik elektrik veya alev, sıcak cisimler gibi ısı kaynakları aracılığıyla tutuşabilir. Havadaki 
LPG konsantrasyonunun yanma sınırları dahilinde olduğu durumlarda ise yanma patlaması meydana gelebilir. 

Boğulma 

LPG’nin insan hayatını tehdit eden en temel özelliği kapalı ortamlarda boğulmaya sebep olmasıdır. Renksiz olduğu ve büyük bir 
hızla hacimsel genleşmeye uğradığından, fark edilmeden ortamdaki oksijen miktarını insanların yaşamı için gerekli düzeyin altına indi-
rebilir. LPG, gaz olarak havaya göre ağırdır. Bulunduğu ortamda serbest hale geçmesiyle havanın ortamdan uzaklaşmasına sebebiyet 
verir. Bu nedenle ortam oksijen açısından fakir bir hal alır. Burada yapılan solunum, oksijen yetersizliğinden dolayı tam olmaz; bu yüz-
den ortamdaki havayı teneffüs eden kişi önce sersemler, baş dönmesi, hafif baygınlık ve en nihayet boğulma sebebiyle ölümle karşı 
karşıya kalabilir. Kuskusuz bu kapalı hacimler için geçerlidir. 

Soğuk Yanıklar 

LPG sıvı halde serbest kaldığında ve herhangi bir yüzeye temas ettiğinde, buharlaşması için gereken ısıyı büyük bir hızla temas 
ettiği yüzeyden çekerek yüzeyi dondurur. Temas yüzeyi insan dokusu olursa soğuk yanıklara ve doku donmasına yol açar.  

17TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



Ayrıca temas yüzeyi metal veya plastik maddeler olursa malzemede önemli hasarlar meydana gelebilir. LPG basınçla sıvılaştırıl-
mış bir gazdır, bu nedenle herhangi bir sebeple sıvı halde dışarıya çıktığında normal hava basıncına ulaşabilmesi kolay olmaz ve ani bir 
genleşme ile hızla buharlaşır.  

Bir maddenin buharlaşabilmesi  için mutlaka dışarıdan ısı alması gerekir. LPG’nin gerekli olan bu ısıyı çok kısa bir gazlaşma 
anında alması mümkün değildir. Isıya ihtiyacı olduğundan, ısıyı kendi bünyesinden alarak sıcaklığın son derece ani bir şekilde düşme-
sine sebep olur. 

Açık Alanda Yayılma Tehlikesi 

Boru ve bağlantıların malzemelerinin cinsi ve et kalınlıkları uygun seçilmiş ve tasarım için kabul edilen maksimum basınca muka-
vemeti yeterli ise, emniyet vanaları açılma basınçları uygunsa, soğutma ve algılama yapılmışsa, exproof malzeme kullanılmışsa, tanklar 
standartlara uygun tasarlanmış ve imal edilmişse LPG tanklarının çatlama neticesinde yarılarak veya devrilerek içindeki gazın boşalma-
sı çok az bir ihtimaldir. En olumsuz şartlarda tank diğer boru ve bağlantı malzemelerinin mikro yapılarında kılcal çatlaklar meydana ge-
lebilir. Bugünkü teknoloji ile hem rutin tank kontrollerinde bu tür kılcal çatlaklar kolaylıkla saptanabilmekte hem de olası kılcal gaz ka-
çakları gaz dedektörleri ile çok kısa bir süre içinde tespit edilebilmektedir. 

LPG stok tanklarından kılcal gaz kaçakları şeklinde sızıntı olması halinde açık alanda herhangi bir boğucu etkisi olma ihtimali bu-
lunmamaktadır. Olası bir tank yarılması ve içindeki gazın boşalması durumunda ilk 50-100 m’lik saha içinde gaz konsantrasyonu 
LPG’nin tutuşma limitleri olan % 2-10’a ulaşacağından patlama ve yanma olacaktır. 

Yanma Patlaması 

Yanma patlamasının oluşması için gereken şart, hava-gaz karışımının kapalı bir ortamda tutuşma için gereken karışım oranına 
ulaşmasıdır. Patlamanın oluşabilmesi için, miktar/binanın yapı dayanımı oranının, karışımın yaratacağı basıncın yapının dayanımını bir 
bölgede aşacak değere gelmesi gerekir. Eğer binanın yapısı oluşacak basınca dayanacak güçte ise patlama oluşmayacaktır. 

Sıvılaştırılmış gaz içinde bulunduğu kaptan çıkarak serbest kalır ve hızla buharlaşarak büyük oranlarda buhar meydana getirir. 
Gaz havayla karışır. Yanma veya patlama aralığındaki oranlarda karısan hava ve gaz tutuşmaya ve yanmaya müsaittir. 

Hava-gaz karışımı tutuştuğu zaman hızla yanar ve ısı üretir. Üretilen ısı alevin yakınındaki maddeler ve çok sıcak yanma ürünü 
gazlar tarafından emilir. Isı aldığı zaman tüm maddeler genleşir. Alevin veya sıcak yanma ürünü gazların yakınında olup ısı etkisi ile en 
çok genleşen madde havadır. Hava, her 237°C için ilk hacminin iki katına çıkar. Eğer ısınan hava genleşecek yeterli hacme sahipdeğilse 
(oda gibi kapalı hacimler) bulunduğu hacmin basıncını yükseltir.  
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Odanın yapısı basınca dayanacak kadar dayanıklı değilse odanın bir bölümü fazla basıncı atmak üzere şekil değiştirir. Bu basınç 
bir patlama sonucu oluşur ve bu patlamaya da yanma patlaması denir, Yanma patlamaları genellikle, yanıcı gaz kapalı hacmin %25’inin 
altında bir kısmını doldurduğunda oluşabilmektedir. Patlamanın oluşabilmesi için gazın odayı tümüyle kaplaması gerekmemektedir. 

Kapalı yapılarda yanma reaksiyonunun oluşumu, gazın yayılma oranına, gazın sıvı veya gaz fazında olmasına, yoğunluğuna ve de 
ortamın havalandırma koşullarına göre değişir. Genellikle gazın yayılma oranı küçük değerler değildir, kapalı hacimlerde hava akımı da 
belli oranlarda görülmektedir. Patlamalar genellikle %90 hava - %10 gaz karışım oranında olmaktadır. Bu sebepler göz önüne alındığın-
da patlama durumları için yoğunluk çok önemli bir faktör değildir. 

KULLANIM KURALLARI 

LPG’ nin Emniyetli Kullanım Kuralları 

LPG sıvı veya gaz hâlinde iken kokusuz ve renksizdir. Bu nedenle metil merkaptan ile kokulandırılarak fark edilmesi sağlanmıştır.  
           LPG tüpleri kullanılırken şunlara dikkat edilmelidir 

 Doğrudan güneş ışığı almamalı, 

 Radyatör, soba gibi ısıtıcıların yakınına konulmamalı, 

 Yakınında kolay tutuşabilir malzemeler bulundurulmamalı, 

 Dik konumda tutulmalı, 

 Gaz kaçağı kontrolü sabunlu su veya benzeri bir maddeyle yapılmalı, kibrit, çakmak gibi ateş kaynaklar kesinlikle  
kullanılmamalıdır. 
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 Kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalıdır.

 Elektrik anahtarları bulunduğu konumda bırakılmalıdır.

 Kıvılcım çıkartabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır.

 Tüp üstündeki musluk veya valf kapatılmalıdır.

 Zemin süpürge ile süpürülerek yere çöken LPG ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 Ortam havalandırılmalıdır.

 LPG tüpleri ve beraberinde kullanılan cihazlar uyumak için kullanılan mahallerden yatmadan önce çıkartılmalıdır.

 Şofben gibi cihazlar mutlaka bir bacaya bağlanmalıdır.

 Ünite sahasında LPG kaçağı tespit edildiğinde kaçak fazla ise yalnız olarak müdahale edilmemeli, yardım çağrılmalıdır.
 Gereken  birimler  haberdar  edilmelidir.  Öncelikle  durum  ilk  amire  telsizle bildirilmelidir.
 Ünite sahasında devam eden ateşli işleri (kaynaklı iş vb.) acilen durdurarak bakım personelinin kaçak bölgesinden uzaklaşması sağlanmalıdır.

 Kaçak, taşıt yoluna yakın bir bölgede ise “Teknik Emniyet Departmanı’na haber verilmeli ve yol trafiğe kapatılmalıdır. Yolun trafiğe kapalı oldu-
ğunu gösteren levhaların uygun yerlere konması sağlanmalıdır. 

 Su sisi yapılarak LPG’nin parlama sınırını düşürülmelidir.
 Kaçağın devam etmesini önlemek için vanalar kapatılarak o kısım bloke edilmelidir. İlgili kısımda uzaktan kumanda edilebilen motorize vana

varsa kontrol operatörüne bu vana kapattırılmalıdır. Bloke edilirken doğru vanaların kapatıldığından emin olunmalıdır. 
 Kaçağın ardından alevlenme, yangın olduysa ve büyükse yangın ihbar edilerek rafineri yangın sireninin çalması sağlanmalıdır. Yangın ihbarı

yapılırken ilgili telefon  aranarak  kimlik  bildirilmeli,  yangın  yeri  kısa  ve  doğru  olarak  tarif edilmelidir. 
 Yangın ekipleri gelinceye kadar yangın makaraları ve sabit su topları ile yangına müdahale  edilerek alevlerin  diğer  kısımlara zarar  vermesine

ve  büyümesine engel olunmalıdır. 
 Oksijen tüpü ve yanmaya dayanıklı elbise giyilerek yangının sönmesini sağlamak için su sisi altında gerekli vanalar bloke edilmelidir.

 Tüm   söndürme   çalışmaları   sırasında   exproof   olmayan   hiçbir   malzeme kullanılmamalıdır.

Yaşam Alanlarında LPG Kaçağı Tespitinde Yapılması Gerekenler 

 
 
 
 
 

 
Üretim Tesisinde LPG Kaçağı Tespit Edildiğinde Yapılması Gerekenler 
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  LPG Kaçaklarına Maruz Kalınırsa 

  Sıvılaştırılmış petrol gazının kısa sürede ve az miktarda solunması halinde insanlarda zehirlenme belirtisi göstermez. % 10 nis-
petinde LPG bulunan ortamdaki havanın 2 dakika solunması halinde baş dönmesi meydana gelebilir. LPG havadan ağır bir gaz olduğu 
için sızıntı ve kaçaklarında yere çökerek zeminden itibaren yukarıya doğru birikir. Bu esnada birikmiş LPG içinde kalınması hâlinde ki-
şinin havayla irtibatı kesildiğinde aynen suda olduğu gibi havasızlıktan boğulmasına ve ölümüne sebebiyet verir. İlk belirtileri baş ağrı-
sı, baş dönmesi ve sersemlik hâlidir. Fazla konsantrasyonda solunum yoluyla vücuda girdiğinde mide bulantısına neden olur. Sıvı 
LPG’nin göze ya da deriye temasında gözde kanlanma, deride kızarıklık ve sızı oluşur. LPG’nin yaşamı ve sağlığı tehlikeye sokan sınır 
konsantrasyonu (TWA) olarak 1800 mg/m3’tür. Sıvının deriye dökülmesi hâlinde, LPG’nin deri yüzeyinde sıvı halden gaz haline geçer-
ken çevreden aldığı ısı, deride donmalara ve yanık etkisine neden olur. Bu sebepten dolayı LPG ile çalışırken ısı yalıtımlı eldiven, göz-
lük, acil durumlarda basınçlı LPG kaçaklarında tüm vücudu koruyan giysi kullanılmalıdır. 

Sıvı LPG kaçakları gözle görülebilir, buhar bulutu oluşturur. LPG’nin soğutma özelliği nedeniyle havadaki nem soğuyarak kaçak 
noktasında buz-kar halinde birikir. Bu sayede kaçak yeri kolayca bulunur. LPG kaçak tehlikesinin bulunduğu bölgede araç trafiği dur-
durulmalı, alev olmamalı, sigara içilmemeli ve eksproof olmayan hiçbir malzeme kullanılmamalıdır. LPG kaçaklarında mümkünse yakıt 
öncelikle kesilmelidir. Kaçak noktasına su sisi uygulayarak havadaki LPG’nin parlama direnci düşürülmelidir. LPG kaçaklarında tank-
ların su spreyi ile soğutulması, gaz algılama ve otomatik söndürme sistemlerinin tanklarda mevcut olması emniyet açısından önemlidir. 
LPG yangınları basınçlı su ve kuru kimyevi tozlu minimakslarla söndürülür. LPG tankları yangınlarında en büyük tehlike “Bleve”dir. 
“Bleve” (Kaynayan sıvı genleşen buhar patlamasıdır.) 

DEPOLANMASI 
LPG nin depolanması işletme ve çevre açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bazı kurallar çerçevesinde depolama işlemle-

ri yapılması gerekir. 

Sıvı LPG’nin gaz haline geçmesi için az miktarda ısı enerjisi yeterlidir. Bu nedenle LPG’nin sıcaklığının yakın bir şekilde takip 
edilmemesi durumunda hızlı bir şekilde kaynamaya ve buharlaşmaya başlar. LPG tanklarda ani bir şekilde basınç artarak emniyetsiz 
durumlar oluşabilir. 1 birim hacimdeki sıvı LPG buharlaştığında 250 birim hacim yer kaplamaktadır. Atmosfere çıkan LPG, bulunduğu 
yerde bir ateşleme kaynağı olursa yangın başlamaktadır.  
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Yangın kaynağı bir boru veya vanadaki bağlantıdan oluyorsa alev kontrol altında tutularak önce kaçak kaynağı kesilir. Bu durum-
da alev küçülerek söner ve ısınan bölgedeki ekipmanlara soğutma yapılır. LPG sistemlerinde karşılaşılabilecek en kötü olay, tanklarda-
ki LPG’nin dışarıdaki alevler nedeniyle aşırı ısınmasıdır. Isınan LPG dolayısıyla artan basınç, tankın metal yapısında zayıflayan yer ne-
deniyle “Bleve” (kaynayan sıvının aşırı genleşerek patlaması) olarak adlandırılan olayı ortaya çıkarır ve tankı patlatır. Son derece yıkıcı 
bir etkisi olan bu olay sonucunda yakın çevredeki canlı ve cansızlar büyük ölçüde zarar görür. Patlayan tank parçaları birkaç tonluk 
ağırlığa ulaştıkları gibi 1000–1500 metre uzağa kadar düşen büyük parçalar görülmüştür. Bu olayın önlenmesi için yangın durumlarında 
LPG tanklarının etkin bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Tanklardan kaçabilecek LPG’nin tesiste yer alan diğer tanklara, ünitelere, 
yapılara, binalara ulaşmasını engelleyecek şekilde engeller, duvarlar yapılmaktadır. Tanklara bağlı olan boru hatlarındaki kesici vanalar 
ve diğer ekipmanların yeterli emniyeti sağlayacak bir yerde bulunması gerekmektedir. Oluşabilecek alevlerden yayılan radyant ısının 
önüne geçebilmek için perde şeklinde su sisleri oluşturulmaktadır. 

Rafinerilerde ve LPG dağıtım tesislerinde büyük miktarlardaki LPG’nin depolanması gerekir. Bunun için küre şeklindeki, çelik 
malzemeden yapılan basınçlı tanklar kullanılır. Tanklar yer üstünde olabildiği gibi toprağa yarı veya tam gömülü tanklar da kullanılabi-
lir. Tankların  kapasiteleri  1.000  tonun  üzerindeki  miktarlardan  başlayarak  büyük  miktarlara kadar çıkar. 5.000 tonun üzerindeki 
tanklar soğutma sistemine sahiptir. Daha küçük kapasiteli tanklar ise atmosfer sıcaklıklarında basınçlandırılmış LPG içermektedir. 100 
ton civarındaki daha küçük tankların yapısı ise yatay silindirler şeklindedir. LPG sistemlerinin uymak zorunda olduğu tasarım şartları 
uygulanması zorunlu olan çeşitli ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilmiştir.  

Bu şartlar; tanklar arası mesafe, yerleşim merkezlerine olan uzaklıklar, tesis içerisindeki ünitelere ve binalara uzaklıklar, tanklar-
da bulunması gereken ölçüm sistemleri, yangın ve LPG kaçağı tespit ve alarm sistemleri, fazla basıncı emniyetli bir şekilde havaya atan 
otomatik vent vanaları, otomatik ve el ile çalışan yangın söndürme, soğutma ve perde su sisi yapan sistemler bulunmakta ve ayrıntılı 
olarak istenen değerler belirtilmektedir. Tankların bulunduğu sahaya personelin girdiği yerlerde insanların üzerindeki statik elektriği 
atacak şekilde emniyet ekipmanları konulmaktadır. Sahaya girmeden önce bu ekipmanların plaka şeklindeki kısmına el basarak statik 
elektrik toprağa aktarılır. Rafineride üretilen LPG’nin depolandığı tanklar, üretim LPG’si tanka girdiği sürece üst kısmındaki su veren ve 
sprink denilen sistemlerle soğutularak basıncın çok artması önlenmektedir. Bu durum özellikle sıcak havalarda son derece önemlidir. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU  
VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 
BİRİNCİ KISIM  

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam ve Tanımlar  

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet 

ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlen-
dirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.  

Bu Kanun; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması ve ticareti ile bu faaliyetlere ilişkin ger-
çek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.  

Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
b) Kurum: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Kurul: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokar  

bonlar veya bunların karışımını, 
d) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere  uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek la-

boratuvara  ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini, 
e) Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları  ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini,
f) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,
ğ) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri, 
h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini

gösterir belgeyi,  
ı) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım 

hakkına sahip  bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere  uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,  
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i) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
j) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-

kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

k) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış  petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla  piyasaya
arz işlemini, 

l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini  taşıyan teknik düzenlemelere  uygun LPG tüplerini işyerin-
de bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 

m) Dağıtım: LPG’ nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal  faaliyetlerinin bütününü,
n) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere LPG’ nin

kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,  
o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini

içeren raporu, 
ö) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak 

kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihti-
yarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil ola-
rak hizmet veren tesisleri,  

p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,
r) Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
s) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun

özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini, 
ş)  Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi  kullanan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi, 
t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, (Değişik İbare

25/4/2013 tarihli 6462 sayılı Kanun Md.1/67) engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nite-
likte bulunan  bir fiil veya ihmali, 

u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren  bir eylem
veya ihmali, 

ü) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi, 

v) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
y) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer

mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

Lisansların Tâbi Olacağı Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri  
  
 Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar  
 MADDE 3. — LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, 
dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur.  
  
 Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiler, LPG tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kendi mevzuatları gereği; imar, toplum, çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösteren, tesisin 
kuruluşuna ve işletilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasını müteakip Kuruma lisans başvurusunda bulunurlar. Lisans verme-
de, faaliyetin icrası için gereken fizikî varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.  
 Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler bu madde hükümleri çerçevesinde tamamlanarak en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye 
tebliğ edilir. Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir.  
 Bu Kanuna göre; lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler Kurumca yapılır. Lisansların ve-
rilmesinde pazara giriş açısından teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliği dikkate alınır.  
 Lisans kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.  
 Lisanslar, yukarıda sayılan faaliyet başlıklarına göre düzenlenir. Ayrıca lisanslarda, Kurumca belirlenen diğer alt başlıklar da yer alır.  
 Lisans, üzerinde kayıtlı faaliyeti yapmak üzere hak sahibi kılınan gerçek veya tüzel kişi adına verilir. Lisans belgesinde, faaliyet niteliğinin yanı sıra 
faaliyetin gerektirdiği tesisin türü ve coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alır.  
 Kurum, bu Kanunda tanınan yetkiler dahilinde aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir: 
 a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları.  
 b) Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler.  
 c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması.  
 ç) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi.  
 Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz.  
 Lisanslar ile ilgili olarak;  
 a) Başvuru, değerlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma işlemlerine,  
 b) Sınıflandırılması uygun görülen lisansların, sınıflandırılmasına ait esaslar ve sınıflara göre asgarî büyüklüklerine,  
 c) Değişiklik ile sınıflandırmaya tâbi lisanslarda sınıf değiştirme işlemlerine,  
 ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olması gereken asgarî varlıklarına,  
 d) Tutulması zorunlu olan kayıtlar ve kayıt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine,  
 e) Faaliyet alt başlıkları ve bunların tanımlarına,  
 f) Kamunun can ve mal güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlara,   
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g) Lisansta yer alacak hususlara,
ğ) Lisans kapsamında olsun veya olmasın piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimine, 
Ait usûl ve esaslar ile dağıtıcı olma şartları Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.  

Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri 
 MADDE 4. — Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir. 

Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır. 
Piyasa faaliyetinde bulunanlar,  kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun en-

gellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır. 
Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; 
a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak,
b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak,
c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda,

kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek,  tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan ted-
birleri Kuruma bildirmek, 

ç) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak, 
d) Faaliyetleri esnasında  üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,
e) 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak,
f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendiğinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri

vermek, tutanakları imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,  
g) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,
ğ) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere  uygun LPG sağlamak,  
h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurmak,
ı) Aslî faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmak, 
i) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere),  eşit hak ve  yükümlülük tanımak, farklı şartlar uygulamamak,
İle yükümlüdür.  
Yurt dışından LPG temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı lisansına sahip olması gereklidir.  
(Ek cümle 26.02.2014 tarih ve 6527 Kanunun 13. Md) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri 

de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya 
ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlar-
da belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi 
  
 Üretim ve dağıtım  
 MADDE 5. — Rafineriler, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alacakları rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi 
yaparlar. Ancak dağıtıcı lisansı sahipleri LPG dağıtım hakkına sahip  olur. 
 Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, kullanıcılara 
dökme LPG satış ve ikmali, tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması, taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Dağıtıcılar, otogaz faaliyetine 
başlayabilmek için  öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zo-
rundadır. Dağıtıcılar,  başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. 
 Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilirler. Aynı şekilde LPG dağı-
tıcı lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilirler. 
 Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve  LPG tüplerine  sahip olması zorunludur. Dağıtıcılar, ikmal ettikleri günlük or-
talama  LPG miktarının en az yirmi katını depolarında bulundurmak zorundadır. Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG ba-
yileri vasıtasıyla yapılır. 
 Dağıtıcılar,  yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde  Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her 
yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında  Kuruma verir ve projeksiyonla-
rında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksilişleri açıklarlar. 
 Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde  belirtilen şekilde sözleşme ile  bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç 
ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenmez ise sürenin bitimine  kadar dağıtıcı,  bayinin ikmal ihtiyacını karşılar. Süre bitiminde bayi, söz-
leşme yaptığı yeni  dağıtıcının  ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm 
belirtileri kaldırır. Tüplü LPG bayileri  dağıtıcı işaretlerini sözleşme bitiminde kaldırır.  
 Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. Dağıtıcı, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi işlettiği  is-
tasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı  uygulama  yapamaz. Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisle-
rinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir. 
 Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol ve kalite temin faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sağlamak, bayi-
lerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG dağıtımı için  
kurulacak tesis ve ekipmanlar ile taşıma araçlarına ilişkin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG satış yeri, çevre ve 
benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
 a) Dağıtıcılar otogaz LPG faaliyeti yaparken; 
 1) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve  amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, 
 2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak, 
 3) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak, 
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4) Otogaz istasyonlarına LPG  ikmalini,  mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve  amblemini taşıyan teknik düzenlemelere
uygun araçlar ile yapmak,  

5) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek  ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık
bazda Kuruma bildirmek, 

İle yükümlüdür. 
b) Dağıtıcılar dökme LPG faaliyeti yaparken;
1) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
2) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzen-

lemelere  uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere  uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 
3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını  ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yap-

mak, 
4) Kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması halinde Kuruma bildirmek ve ikmal yapmayı durdurmak,
5) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere  uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve

bu esnada oluşan  zarar ve ziyanı tazmin etmek, 
6) Kullanıcıları,  dökme LPG kullanımı ve  tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
7) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak,
İle yükümlüdür. 
c) Dağıtıcılar tüplü LPG faaliyeti yaparken;
1) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili

olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi halinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak 
eylemleri, uyulacak kuralları  ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî ami-
rine  bildirmek, 

2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak,  dolum anlaşması olan firmaların tüp-
lerini anlaşma şartları  uyarınca doldurmak, 

3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak,
4) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik  muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak,

periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da 
bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak, 

5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,
6) Teknik düzenlemelere  uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüp-

lere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini 
yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,  
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7) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek,
İle yükümlüdür. 
Dağıtıcılar birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilirler.  
Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı 

 MADDE 6. — Dökme LPG ve otogaz LPG taşıma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yapılması için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme 
kriterleri ve lisansın verilmesini gerektirecek teknik ve malî şartlar Kurumca belirlenir. 

LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalatını gerçekleştirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere  uygun üretim yapabildikleri-
ni gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma başvurarak lisans almak ve diğer mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmak-
la yükümlüdür. 

Muayene, tamir ve bakım işlemlerini yapacak olanlar bu işlemleri yapabilmek için Kurumdan  lisans almak  zorundadır. 
Otogaz bayileri  

 MADDE 7. — Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.  
Otogaz bayileri;  
1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak,
2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,
3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde

bulundurmamak,  
5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,
6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak,
İle yükümlüdür.  
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hasta-

nelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik 
arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sa-
hip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştiri-
lir. 

Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sos-
yal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.  

Dağıtıcılar ve bayiler kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve  Tüplü 

LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esaslar 

 Tüplü LPG bayileri 
 MADDE 8. —   Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi değildir. Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG ba-
yileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas  ve  satışa konu edilemez. 

Tüplü LPG kullanıcıları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tara-
fından kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. 

Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları  dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorunda-
dır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışı-
nı yapabilir. 

Tüplü LPG bayileri ; 
1) Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında

LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak, 
2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,
3) LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere  uygun olmasını sağlamak,
4) Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmamak,
5) Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak,
6) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapmak,
İle yükümlüdür. 
LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına 

imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yerleri açılamaz. 
Dökme LPG kullanıcıları  

 MADDE 9. — Dökme LPG kullanıcıları sözleşme yaptıkları dağıtıcıdan dökme LPG ikmali yapmak ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zo-
rundadır.  

Dökme LPG kullanıcıları dağıtıcının bilgisi dışında dökme LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin işletil-
mesinde, geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda düzenlemeler yapabilir.  

Kullanıcılar tesis veya konutu için aldığı LPG’yi amacı dışında kullanamaz.  
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İKİNCİ KISIM  
Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Fiyat Oluşumu, Eşgüdüm, Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, 

Denetim, Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve Eğitim  

 Fiyat oluşumu  
 MADDE 10. — LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.  

Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşu-
munu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler. 

Ancak, LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek ni-
telikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşma-
mak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınma-
sına Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanıcıların desteklenmesinin usûl ve esasları 
ile miktarı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.  

Eşgüdüm  
 MADDE 11. — Piyasayı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda yetkili kılınan diğer mercilerce yapılacak her türlü düzenleme çalışması 
öncesi (vergi, resim ve harçlara ilişkin düzenlemeler hariç) Kurumun haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması esastır.  

LPG piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacak standart hazırlık çalışmalarında Kurum temsilcisi de bulu-
nur. Piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk standartları, Kurul onayı ile mecburi hale getirilebilir. 

Kurum;  
a) Lisanslı tesisler açısından tehlikeli eylem ve kötüniyetin oluşması halinde,
b) Piyasada haksız rekabet yaratacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yapılması durumunda,
c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatçı, üretici ve satıcıları ile bunların yetkili servisleri hakkındaki düzenleme ve uygulamalarda,
Görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir.  
Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulu-

nabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.  
Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütür ve alınacak 

kararların uygulanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uzman eleman çalıştırabilir. 
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 Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat 
 MADDE 12. — Piyasanın işleyişine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usûl ve esaslar belirleyebilir.  

Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerden isteyebilir.  

Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtianın ince-
lenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin in-
celenmesi konularında yetkilidir. Görevlendirme yazısında amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alır.  

Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi 
tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numu-
nelerin rafineri, dağıtıcı, kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Numunelerde yapılacak testlerde alınan numunelerin 
laboratuvar analizi ile standarda uymadığı tespit edildiğinde, 16 ncı madde hükümleri uygulanır. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip 
edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

Bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanmasına ilişkin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Piyasa açısından ticarî gizlilik 
niteliği taşıyan bilgiler açıklanamaz. Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeriği özet bilgileri Kurum tarafından ilân edilir. Kurumca bu Kanuna göre yapıla-
cak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır; ancak ilânen yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır.  

Sigorta  
 MADDE 13. — Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf 
tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan 
hususlar, yönetmelikle düzenlenir.  

Sorumlu müdür  
 MADDE 14. — LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz 
istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

Eğitim  
 MADDE 15. — LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının 
şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelen-
dirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tu-
tulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştere-
ken hazırlanır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları, Yaptırımlar, Ön Araştırma, Soruşturma, Dava Hakkı ve Yönetmelik 

İdarî para cezaları 
 MADDE 16. — (Değişik Madde 23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.569) Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulan-
ması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler  diğer  kanunlar gereği yapılacak  iş-
lemleri  engellemez. 
Bu Kanuna göre; 

a) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.
3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
4) 12  ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir:
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli.
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin

yapılması. 
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ç) 8 inci maddenin dördüncü  fıkrasının (6) numaralı  bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorum-

luluk yüklenmez.  
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle getirilinceye kadar mühürlenir.  
Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat olarak uygulanır.  
Yaptırımlar  

 MADDE 17. — Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya 
lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye onbeş 
gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal 
yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen onbeşgünlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuzgünden 
az, yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur.  
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Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya herhangi bir zararın oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden 
olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesi-
ne göre karara bağlanır.  

Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal 
edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   

Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurum-
ca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye 
ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

(Değişik Fıkra 23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.570) Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel 
kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır 

Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.  
Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu 

lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  
Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı  

 MADDE 18. — Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılması-
na gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.  

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar, Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.  
 (Değişik Fıkra 23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.571) “İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına 
karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.” 

Yönetmelik  
 MADDE 19. — LPG piyasa faaliyetlerine ilişkin hususlar, bu Kanunun ilgili maddelerinde yer alan çerçeve ve yetkilendirme dahilinde Kurul tarafın-
dan yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.  

Ayrıca Kurum, yetkilerini Kurul kararıyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle de kullanabilir. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendiren hu-
suslar ile yapılacak düzenlemeleri açıklamak amacıyla çıkarılacak tebliğler, basın ve yayın araçlarıyla veya özel bültenler ile duyurulur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 MADDE 20. İla 22. 
Maddeler, 20/02/2001  tarih ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlen-

miştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Geçici ve Son Hükümler  

 
 GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak 
ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.  
 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî 
ve sosyal amaçlı tesisler 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.  
 GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca  lisans alınması gereken faaliyetleri yürüten kişiler, bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma 
başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre veril-
mesinde Kurum yetkilidir. (Değişik Cümle 20/6/2006 tarihli 5522 sayılı Kanun Md.1) Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki 
mevzuata göre gayri sıhhî müessese veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faali-
yetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE 
tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, 
imar planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyet-
ten men edilir. 
 Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim 
tarihi itibarıyla durdurulur. 
 GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan LPG ile ilgili kararname, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler, 
Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar saklıdır. Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve diğer mevzuat yürürlüğe girene kadar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlere ilişkin görevler sürdürülür. Ancak, 
bu süre içerisinde anılan mevzuata istinaden yeni LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak statü verilmez.  
 GEÇİCİ MADDE 4. — Lisans yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar piyasa faaliyetlerine ilişkin lisans isteminde bulunulamaz. Lisans yönetmeliği-
nin yürürlüğe girişi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yüzsekseninci günü aşamaz.  
 GEÇİCİ MADDE 5. — 4 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulması için gerekli alt yapı ve teçhizat Gümrük Müsteşarlı-
ğının belirleyeceği gümrüklerde 1.7.2005 tarihine kadar Kurum tarafından yaptırılır ve Gümrük Müsteşarlığına devredilir. İhtisas gümrüklerinin personel 
ihtiyacı Gümrük Müsteşarlığı tarafından temin edilir ve personelin eğitimi de Kurum tarafından sağlanır. 
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 GEÇİCİ MADDE 6. — Elektrik Üretim Anonim Şirketi özelleştirilmesi tamamlanıncaya kadar; 
a) Dahilde işleme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri elektrik üretiminde kullanacakları, dahilde işleme belgelerinde ham-

madde olarak belirtilen akaryakıtları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi vermek koşuluyla yurt dışından, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde İşle-
me Rejimi kapsamında kendileri temin edebilirler. 

b) (Mülga fıkra 14/3/2013 tarihli 6446 sayılı Kanun Geçici Md.19/7)
GEÇİCİ MADDE 7. — (Değişik Madde 21/4/2005 tarihli 5335 sayılı Kanun Md. 28/u) 1.1.2005 tarihi itibarıyla doğal gaza bağlanmamış ve üretimlerini 

likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin; (Değişik ibare 20.06.2006 
tarihli 5522 sayılı Kanun Md.2) 1.6.2003 ila 31.12.2006 tarihleri arasında üretimlerinde kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti ile aynı 
üretimin doğal gazla yapılmış olması halinde oluşacak maliyeti arasındaki farkın tüm üreticiler için ödenecek toplam tutarı otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı 
geçmemek kaydıyla, her bir üreticinin maliyet farkının azami tamamına kadarki kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenek-
ten karşılanır ve (Değişik ibare 20.06.2006 tarihli 5522 sayılı Kanun Md.2 31.3.2007 tarihine kadar ödenir. 

(Değişik fıkra 24.06.2005 tarihli 5374 sayılı Kanun Md.1) Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesapla-
ma ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur. 

Bu madde gereğince tüm üreticiler için hesaplanan maliyet farkları toplam tutarının otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı geçmesi durumunda ödemeler, 
randıman hesapları yapılmak suretiyle oluşan maliyete göre oransal olarak yapılır. Ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.  

Yürürlük  
 MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
 MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005 

 MADDE 28. —Bu Kanunun; 

u ) 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi "1.1.2005 tarihi itibarıyla doğal gaza bağlanmamış ve üretimlerini likit  petrol gazı 
veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin; 1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri arasında 
üretimlerinde kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti ile aynı üretimin doğal gazla yapılmış olması halinde oluşacak maliyeti arasında-
ki farkın tüm üreticiler için ödenecek toplam tutarı otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı geçmemek kaydıyla, her bir üreticinin maliyet farkının azami tamamına 
kadarki kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanır ve 31.3.2006 tarihine kadar ödenir. 

Bu işletmelerin 2005 yılı içinde doğal gaza bağlanmaları halinde, maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğal gaza bağlandıkları tarihi ge-
çemez. 

Bu madde gereğince tüm üreticiler için hesaplanan maliyet farkları toplam tutarının otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı geçmesi durumunda ödemeler, 
randıman hesapları yapılmak suretiyle oluşan maliyete göre oransal olarak yapılır. Ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir. 

 MADDE 35. — Bu Kanunun; 

7. 28 inci maddesinin (u) fıkrası 13.3.2005,

Tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 

 MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU  
VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 

  Kanun No. 5374   Kabul Tarihi : 24.6.2005 

      MADDE 1. — 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri" ibaresi "1.6.2003 ilâ 31.12.2005 tarihleri" ola-
rak, ikinci fıkrası ise "Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarih-
ten önceki dönemle sınırlı tutulur." şeklinde değiştirilmiştir. 

  MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU  
VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
 

  

 Kanun No. 5522 Kabul Tarihi :  20/6/2006 
  
 
 MADDE 1 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhî müessese veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu 
Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam eder-
ler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı iş yeri aç-
ma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 
31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.” 
  
 MADDE 2 – 5307 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/6/2003 ilâ 31/12/2005 tarihleri” ibaresi “1/6/2003 ilâ 
31/12/2006 tarihleri” şeklinde ve “31/3/2006” ibaresi de “31/3/2007” şeklinde değiştirilmiştir. 
  
 MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
 MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA  
VE DİĞER BAZI KANUNLARDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
    Kanun No. 5728   Kabul Tarihi: 23/1/2008 

 
MADDE 569- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılma-

sına Dair Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
“MADDE 16- Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel 

oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler  diğer  kanunlar gereği yapılacak  işlemleri  engellemez. 
Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir:  
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.    
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli. 
3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
4) 12  ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 

yapılması. 
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli.    
c)  9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.  
ç) 8 inci maddenin dördüncü  fıkrasının (6) numaralı  bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorum-

luluk yüklenmez.  
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle getirilinceye kadar mühürlenir.  
Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat olarak uygulanır.”  
 
MADDE 570- 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında 

Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.” 
 
MADDE 571- 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“İdarî para cezaları dahil Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danış-

tay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.”  
 
MADDE 579- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
MADDE 580- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA 

VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN 

Kanun No. 6352 Kabul Tarihi: 2/7/2012 

MADDE 68 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.” 

MADDE 106 – Bu Kanunun;  
a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004

sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,  

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer. 

MADDE 107 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 
 
 
Kanun No. 6446 Kabul Tarihi: 14/3/2013 
 
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
 
MADDE 30 – (4) 4628 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“GEÇİCİ MADDE 19 (7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
 
MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/3/2013 
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KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN  
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA  

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
 
Kanun No. 6462 Kabul Tarihi: 25/4/2013 
 
 
MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde; 
 
67) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sakatlanmasına” ibaresi “engelli hâle gelmesine”, 
şeklinde değiştirilmiştir. 
 
 
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

    MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür  
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BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun No. 6527 Kabul Tarihi: 26/02/2014 

MADDE 13 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran 
petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilir.” 

MADDE 26 – Bu Kanunun; 
a) 19 uncu maddesi 1/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer. 

MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
28/2/2014 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU  

VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN (SON HALİ) 

 
 Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 

BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam ve Tanımlar  

 Amaç ve kapsam  
 MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet 
ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlen-
dirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.  
 Bu Kanun; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması ve ticareti ile bu faaliyetlere ilişkin ger-
çek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.  
  
 Tanımlar 
 MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
 a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, 
 b) Kurum : Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
 c) Kurul : Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
 ç) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokar-
bonlar veya bunların karışımını, 
 d) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere  uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek la-
boratuvara  ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini, 
 e) Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları  ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini, 
 f) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri, 
 g) Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini, 
 ğ) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri, 
 h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini 
gösterir belgeyi,  
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 ı) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım 
hakkına sahip  bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere  uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri, 
 i) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini, 
 j) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-
kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 
 k) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış  petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla  piyasaya 
arz işlemini, 
 l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini  taşıyan teknik düzenlemelere  uygun LPG tüplerini işyerin-
de bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 
 m) Dağıtım: LPG’ nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal  faaliyetlerinin bütününü, 
 n) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere LPG’ nin 
kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,  
 o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini 
içeren raporu, 
 ö) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak 
kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihti-
yarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil ola-
rak hizmet veren tesisleri,  
 p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini, 
 r)  Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,  
 s) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun 
özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini, 
 ş)  Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi  kullanan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi, 
 t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, (Değişik İbare 
25/4/2013 tarihli 6462 sayılı Kanun Md.1/67) engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nite-
likte bulunan  bir fiil veya ihmali, 
 u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren  bir eylem 
veya ihmali, 
 ü) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi, 
 v) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,  
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y) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer
mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM  

Lisansların Tâbi Olacağı Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri 

 Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar 
 MADDE 3. — LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, 
dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur.  

Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiler, LPG tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kendi mevzuatları gereği; imar, toplum, çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösteren, tesisin 
kuruluşuna ve işletilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasını müteakip Kuruma lisans başvurusunda bulunurlar. Lisans verme-
de, faaliyetin icrası için gereken fizikî varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.  

Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler bu madde hükümleri çerçevesinde tamamlanarak en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye 
tebliğ edilir. Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir.  

Bu Kanuna göre; lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler Kurumca yapılır. Lisansların ve-
rilmesinde pazara giriş açısından teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliği dikkate alınır.  

Lisans kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.  
Lisanslar, yukarıda sayılan faaliyet başlıklarına göre düzenlenir. Ayrıca lisanslarda, Kurumca belirlenen diğer alt başlıklar da yer alır.  
Lisans, üzerinde kayıtlı faaliyeti yapmak üzere hak sahibi kılınan gerçek veya tüzel kişi adına verilir. Lisans belgesinde, faaliyet niteliğinin yanı sıra 

faaliyetin gerektirdiği tesisin türü ve coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alır.  
Kurum, bu Kanunda tanınan yetkiler dahilinde aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir: 

a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları.
b) Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler.
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması.
ç) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi.  
Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz.  
Lisanslar ile ilgili olarak;  
a) Başvuru, değerlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma işlemlerine,
b) Sınıflandırılması uygun görülen lisansların, sınıflandırılmasına ait esaslar ve sınıflara göre asgarî büyüklüklerine,
c) Değişiklik ile sınıflandırmaya tâbi lisanslarda sınıf değiştirme işlemlerine,
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 ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olması gereken asgarî varlıklarına,  
 d) Tutulması zorunlu olan kayıtlar ve kayıt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine,  
 e) Faaliyet alt başlıkları ve bunların tanımlarına,  
 f) Kamunun can ve mal güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlara,  
 g) Lisansta yer alacak hususlara,  
 ğ) Lisans kapsamında olsun veya olmasın piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimine,  
 Ait usûl ve esaslar ile dağıtıcı olma şartları Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.  
 
 Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri 
  
 MADDE 4. — Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir. 
 Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır. 
 Piyasa faaliyetinde bulunanlar,  kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun en-
gellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır. 
 Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; 
 a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak, 
 b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak, 
 c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, 
kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek,  tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan ted-
birleri Kuruma bildirmek, 
 ç) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak, 
 d) Faaliyetleri esnasında  üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,  
 e) 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak,  
 f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendiğinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri 
vermek, tutanakları imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,  
 g) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,  
 ğ) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere  uygun LPG sağlamak,    
 h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurmak, 
 ı) Aslî faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmak, 
 i) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere),  eşit hak ve  yükümlülük tanımak, farklı şartlar uygulamamak,  
 İle yükümlüdür.  
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 Yurt dışından LPG temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı lisansına sahip olması gereklidir. (Ek cümle 26.02.2014 tarih ve 6527 Kanunun 13. Md) 
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petro-
kimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, 
Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. 
Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi 

  
 Üretim ve dağıtım  
  
 MADDE 5. — Rafineriler, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alacakları rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi 
yaparlar. Ancak dağıtıcı lisansı sahipleri LPG dağıtım hakkına sahip  olur. 
 Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, kullanıcılara 
dökme LPG satış ve ikmali, tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması, taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Dağıtıcılar, otogaz faaliyetine 
başlayabilmek için  öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zo-
rundadır. Dağıtıcılar,  başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. 
 Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilirler. Aynı şekilde LPG dağı-
tıcı lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilirler. 
 Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve  LPG tüplerine  sahip olması zorunludur. Dağıtıcılar, ikmal ettikleri günlük or-
talama  LPG miktarının en az yirmi katını depolarında bulundurmak zorundadır. Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG ba-
yileri vasıtasıyla yapılır. 
 Dağıtıcılar,  yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde  Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her 
yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında  Kuruma verir ve projeksiyonla-
rında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksilişleri açıklarlar. 
 Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde  belirtilen şekilde sözleşme ile  bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç 
ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenmez ise sürenin bitimine  kadar dağıtıcı,  bayinin ikmal ihtiyacını karşılar. Süre bitiminde bayi, söz-
leşme yaptığı yeni  dağıtıcının  ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm 
belirtileri kaldırır. Tüplü LPG bayileri  dağıtıcı işaretlerini sözleşme bitiminde kaldırır.  
 Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. Dağıtıcı, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi işlettiği  is-
tasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı  uygulama  yapamaz. Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisle-
rinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir. 
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Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol ve kalite temin faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sağlamak, bayi-
lerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG dağıtımı için kurulacak tesis ve ekipmanlar ile taşıma araçlarına 
ilişkin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG satış yeri, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak yö-
netmeliklerle belirlenir. 

a) Dağıtıcılar otogaz LPG faaliyeti yaparken;
1) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve  amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak,
2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,
3) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
4) Otogaz istasyonlarına LPG  ikmalini,  mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve  amblemini taşıyan teknik düzenlemelere

uygun araçlar ile yapmak,  
5) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek  ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık

bazda Kuruma bildirmek, 
İle yükümlüdür. 
b) Dağıtıcılar dökme LPG faaliyeti yaparken;
1) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
2) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzen-

lemelere  uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere  uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 
3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını  ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yap-

mak, 
4) Kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması halinde Kuruma bildirmek ve ikmal yapmayı durdurmak,
5) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere  uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve

bu esnada oluşan  zarar ve ziyanı tazmin etmek, 
6) Kullanıcıları,  dökme LPG kullanımı ve  tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
7) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak,
İle yükümlüdür. 
c) Dağıtıcılar tüplü LPG faaliyeti yaparken;
1) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili

olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi halinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak 
eylemleri, uyulacak kuralları  ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî ami-
rine  bildirmek, 

2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak,  dolum anlaşması olan firmaların tüp-
lerini anlaşma şartları  uyarınca doldurmak, 
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 3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 
 4) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik  muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, 
periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da 
bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak, 
 5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,   
 6) Teknik düzenlemelere  uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüp-
lere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini 
yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek, 
 7) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek,   
 İle yükümlüdür. 
 Dağıtıcılar birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilirler.  
 
 Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı 
 MADDE 6. — Dökme LPG ve otogaz LPG taşıma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yapılması için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme 
kriterleri ve lisansın verilmesini gerektirecek teknik ve malî şartlar Kurumca belirlenir. 
 LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalatını gerçekleştirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere  uygun üretim yapabildikleri-
ni gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma başvurarak lisans almak ve diğer mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmak-
la yükümlüdür. 
 Muayene, tamir ve bakım işlemlerini yapacak olanlar bu işlemleri yapabilmek için Kurumdan  lisans almak  zorundadır. 
  
 Otogaz bayileri  
 MADDE 7. — Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.  
 Otogaz bayileri;  
 1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak,  
 2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,  
 3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,  
 4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde 
bulundurmamak,  
 5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,  
 6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak,  
 İle yükümlüdür.  
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 Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hasta-
nelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik 
arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sa-
hip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.  
 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştiri-
lir.  
 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sos-
yal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.  
 Dağıtıcılar ve bayiler kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve  Tüplü  

LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esaslar 
  
 Tüplü LPG bayileri 
 MADDE 8. —   Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi değildir. Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG ba-
yileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas  ve  satışa konu edilemez. 
 Tüplü LPG kullanıcıları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tara-
fından kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. 
 Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları  dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorunda-
dır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışı-
nı yapabilir. 
 Tüplü LPG bayileri ; 
 1) Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında 
LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak, 
 2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 
 3) LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere  uygun olmasını sağlamak,  
 4) Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmamak,  
 5) Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak, 
 6) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapmak,  
 İle yükümlüdür. 
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LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına 
imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yerleri açılamaz. 

Dökme LPG kullanıcıları  

 MADDE 9. — Dökme LPG kullanıcıları sözleşme yaptıkları dağıtıcıdan dökme LPG ikmali yapmak ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zo-
rundadır.  

Dökme LPG kullanıcıları dağıtıcının bilgisi dışında dökme LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin işletil-
mesinde, geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda düzenlemeler yapabilir.  

Kullanıcılar tesis veya konutu için aldığı LPG’yi amacı dışında kullanamaz.  

İKİNCİ KISIM  
Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Fiyat Oluşumu, Eşgüdüm, Bilgilerin  
Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim,  

Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve Eğitim  

 Fiyat oluşumu  

 MADDE 10. — LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.  
Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşu-

munu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler. 
Ancak, LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek ni-

telikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşma-
mak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınma-
sına Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanıcıların desteklenmesinin usûl ve esasları 
ile miktarı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.  
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 Eşgüdüm  
 MADDE 11. — Piyasayı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda yetkili kılınan diğer mercilerce yapılacak her türlü düzenleme çalışması 
öncesi (vergi, resim ve harçlara ilişkin düzenlemeler hariç) Kurumun haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması esastır.  
 LPG piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacak standart hazırlık çalışmalarında Kurum temsilcisi de bulu-
nur. Piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk standartları, Kurul onayı ile mecburi hale getirilebilir.  
 Kurum;  
 a) Lisanslı tesisler açısından tehlikeli eylem ve kötüniyetin oluşması halinde,  
 b) Piyasada haksız rekabet yaratacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yapılması durumunda,  
 c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatçı, üretici ve satıcıları ile bunların yetkili servisleri hakkındaki düzenleme ve uygulamalarda,  
 Görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir.  
 Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulu-
nabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.  
 Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütür ve alınacak 
kararların uygulanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uzman eleman çalıştırabilir.  
  
 Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat  
 MADDE 12. — Piyasanın işleyişine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usûl ve esaslar belirleyebilir.  
 Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerden isteyebilir.  
 Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtianın ince-
lenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin in-
celenmesi konularında yetkilidir. Görevlendirme yazısında amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alır.  
 Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi 
tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numu-
nelerin rafineri, dağıtıcı, kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Numunelerde yapılacak testlerde alınan numunelerin 
laboratuvar analizi ile standarda uymadığı tespit edildiğinde, 16 ncı madde hükümleri uygulanır. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip 
edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  
 Bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanmasına ilişkin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Piyasa açısından ticarî gizlilik 
niteliği taşıyan bilgiler açıklanamaz. Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeriği özet bilgileri Kurum tarafından ilân edilir. Kurumca bu Kanuna göre yapıla-
cak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır; ancak ilânen yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır.  
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 Sigorta  
 MADDE 13. — Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf 
tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan 
hususlar, yönetmelikle düzenlenir.  
  
 Sorumlu müdür  
 MADDE 14. — LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz 
istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  
  
 Eğitim  
 MADDE 15. — LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının 
şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelen-
dirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tu-
tulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştere-
ken hazırlanır.  

İKİNCİ BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları, Yaptırımlar, Ön Araştırma, Soruşturma, Dava Hakkı ve Yönetmelik 

  
 İdarî para cezaları 
 MADDE 16. — (Değişik Madde 23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.569) Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulan-
ması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler  diğer  kanunlar gereği yapılacak  iş-
lemleri  engellemez. 
Bu Kanuna göre; 

a) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir:  
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.    
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli. 
3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
4) 12  ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 
yapılması. 
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
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4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ç) 8 inci maddenin dördüncü  fıkrasının (6) numaralı  bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorumluluk 
yüklenmez.  
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle getirilinceye kadar mühürlenir.  
Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat olarak uygulanır.  

 Yaptırımlar  
 MADDE 17. — Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya 
lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye onbeş 
gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal 
yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen onbeşgünlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuzgünden 
az, yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya herhangi bir zara-
rın oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapı-
lamaz. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır.  

Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal 
edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.  

Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurum-
ca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye 
ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

(Değişik Fıkra 23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.570) Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel 
kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır 

Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.  
Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu 

lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  
Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı  

 MADDE 18. — Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılması-
na gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.  

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar, Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.  (Değişik Fıkra 
23/1/2008 tarihli 5728 sayılı Kanun Md.571) “İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her 
türlü dava öncelikli işlerden sayılır.”  
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 Yönetmelik  
 MADDE 19. — LPG piyasa faaliyetlerine ilişkin hususlar, bu Kanunun ilgili maddelerinde yer alan çerçeve ve yetkilendirme dahilinde Kurul tarafın-
dan yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.  
 Ayrıca Kurum, yetkilerini Kurul kararıyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle de kullanabilir. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendiren hu-
suslar ile yapılacak düzenlemeleri açıklamak amacıyla çıkarılacak tebliğler, basın ve yayın araçlarıyla veya özel bültenler ile duyurulur.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 
 MADDE 20. İla 22. Maddeler, 20/02/2001  tarih ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili 
olup yerine işlenmiştir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Geçici ve Son Hükümler  

 
 GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak 
ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.  
 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî 
ve sosyal amaçlı tesisler 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.  
  GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca  lisans alınması gereken faaliyetleri yürüten kişiler, bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma 
başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre veril-
mesinde Kurum yetkilidir. (Değişik Cümle 20/6/2006 tarihli 5522 sayılı Kanun Md.1) Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki 
mevzuata göre gayri sıhhî müessese veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faali-
yetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE 
tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, 
imar planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyet-
ten men edilir. 
 Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim 
tarihi itibarıyla durdurulur. 
 GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan LPG ile ilgili kararname, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler, 
Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar saklıdır. Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve diğer mevzuat yürürlüğe girene kadar  
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlere ilişkin gö-
revler sürdürülür. Ancak, bu süre içerisinde anılan mevzuata istinaden yeni LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak statü veril-
mez.   

GEÇİCİ MADDE 4. — Lisans yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar piyasa faaliyetlerine ilişkin lisans isteminde bulunulamaz. Lisans yönetmeliği-
nin yürürlüğe girişi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yüzsekseninci günü aşamaz.  

GEÇİCİ MADDE 5. — 4 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulması için gerekli alt yapı ve teçhizat Gümrük Müsteşarlı-
ğının belirleyeceği gümrüklerde 1.7.2005 tarihine kadar Kurum tarafından yaptırılır ve Gümrük Müsteşarlığına devredilir. İhtisas gümrüklerinin personel 
ihtiyacı Gümrük Müsteşarlığı tarafından temin edilir ve personelin eğitimi de Kurum tarafından sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Elektrik Üretim Anonim Şirketi özelleştirilmesi tamamlanıncaya kadar; 
a) Dahilde işleme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri elektrik üretiminde kullanacakları, dahilde işleme belgelerinde ham-

madde olarak belirtilen akaryakıtları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi vermek koşuluyla yurt dışından, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde İşle-
me Rejimi kapsamında kendileri temin edebilirler. 

b) (Mülga fıkra 14/3/2013 tarihli 6446 sayılı Kanun Geçici Md.19/7)

GEÇİCİ MADDE 7. — (Değişik Madde 21/4/2005 tarihli 5335 sayılı Kanun Md. 28/u) 1.1.2005 tarihi itibarıyla doğal gaza bağlanmamış ve üretimlerini 
likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin; (Değişik ibare 20.06.2006 
tarihli 5522 sayılı Kanun Md.2) 1.6.2003 ila 31.12.2006 tarihleri arasında üretimlerinde kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti ile aynı 
üretimin doğal gazla yapılmış olması halinde oluşacak maliyeti arasındaki farkın tüm üreticiler için ödenecek toplam tutarı otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı 
geçmemek kaydıyla, her bir üreticinin maliyet farkının azami tamamına kadarki kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenek-
ten karşılanır ve (Değişik ibare 20.06.2006 tarihli 5522 sayılı Kanun Md.2 31.3.2007 tarihine kadar ödenir. 

(Değişik fıkra 24.06.2005 tarihli 5374 sayılı Kanun Md.1) Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesapla-
ma ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur. 

Bu madde gereğince tüm üreticiler için hesaplanan maliyet farkları toplam tutarının otuzmilyon Yeni Türk Lirası’nı geçmesi durumunda ödemeler, 
randıman hesapları yapılmak suretiyle oluşan maliyete göre oransal olarak yapılır. Ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.  

Yürürlük  
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme  

 MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)  
PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç  
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak 
rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişi-
lere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 
 Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, 
lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildi-
rim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 Dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar  
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
 Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunu, 
 Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
 Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
 Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,  
 Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG’nin kul-
lanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini, 
 Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini, 
 Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü, 
 Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hak-
kına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri, 
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Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli marka-
sı ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel 
nakliye araçlarıyla LPG ikmalini, 

Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini 

içeren raporu, 
İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek labora-

tuvara ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini, 
İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 
Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle 

belirlenen asgarî mesafeyi, 
Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem ve-

ya ihmali, 
Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini, 
Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri, 
Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gös-

terir belgeyi, 
LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini, 
LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini, 
Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi, 
Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kuru-

lup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî 
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak 
hizmet veren tesisleri, Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini, 

Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,  
Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini, 
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar 

veya bunların karışımını, 
Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini, 
Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,  
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 Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya 
sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, 
 Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mev-
zuatla getirilen düzenlemeleri, 
 Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya kara-
yolu araçlarını, 
 Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz 
işlemini, 
 Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde 
bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi 
  ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler  

  

 Lisans 
 Madde 5 — Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.  
 Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer veri-
lir. 
 Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu 
proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde buluna-
rak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlü-
lüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla 
lisans verilir. 
  Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırım-
lar uygulanır. Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır. 
 Lisans gerektiren faaliyetler  
 Madde 6 — Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir: 
 a) LPG Dağıtıcı Lisansı  
 b) LPG Taşıma Lisansı 
 c) LPG Depolama Lisansı 
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 d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı 
 e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı  
 f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı 
 Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.  
 Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması 
gereklidir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere 
uygunluğu, Gümrük Müsteşarlığınca ilân edilen ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra bu ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans 
sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi,  
Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması 

  

 Lisans başvurusu 
 Madde 7 — LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1’de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve 
Ek-2’de yer alan "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 
Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanır. Talep edilen lisans 
kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi hâlinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir. 
 Lisans almak üzere; 
 a) Türkiye’de yerleşik,  
 b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,  
 c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi  
 gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. 
 Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır: 
 a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, 
toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yöne-
lik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.  
 Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faali-
yetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.  
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b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi ve 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zo-
runludur. 

c) LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama
yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış 
olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ib-
raz edilir. 

d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği
kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depola-
ma lisansı almak zorundadırlar. 

LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur.  
Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgele-

rin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır. 
Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, 

aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar 
giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. 

 Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması  
 Madde 8 — Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru 
sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum he-
sabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.  

Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvurularında ise, lisans alma 
bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu Kurumca inceleme ve değerlendir-
meye alınır. 

Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır. 
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz. 

İnceleme ve değerlendirme 
 Madde 9 — Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz 
önünde bulundurulur. 

İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrı-
ca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. 
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 İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması 
 Madde 10 — Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve 
ilgiliye sonucu 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 yazılı olarak bildirilir. 
 Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı başvuru sahibi gerçek veya 
tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun uy-
gun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde yerine getirilmesi hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. 
 LPG Otogaz Bayilik Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisansı başvuruları hakkında uygun bulma kararı alınmaksızın, 
doğrudan Kurul kararı ile lisans verilir. 
 Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde lisans başvurusu reddedilmiş sayılır. 
 Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/
ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de ilân edilir. 
  
 Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar  
 Madde 11 — Lisanslarda asgarî olarak; 
 a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,  
 b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,  
 c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,  
 d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,  
 e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,  
 f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,  
 g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,  
 h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler, 
 i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler, 
 j) Kurul tarafından lisansa derç edilmesi uygun görülen diğer hükümler,  
 yer alır. 
  
 Lisansların yürürlüğe girmesi 
 Madde 12 — Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren 
geçerlilik kazanır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,  

Lisansların Sona Ermesi ve İptali  

 Lisans bedelleri 
 Madde 13 — Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartmak için Kurum hesabına ya-
tırmak zorunda oldukları Kurul tarafından belirlenen bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul ka-
rarıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri def’aten ödenir. 
Lisans süreleri 

 Madde 14 — Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir.  
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir. 
Lisans tadili 

 Madde 15 — Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurul kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurul tarafından 
re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz. 

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içere-
mez. Lisans tadil işlemleri, talebe ilişkin uygun bulma kararı Kurul tarafından alındıktan sonra yapılır. Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliği-
nin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla 
lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. 

Lisanslara ilişkin tadil talepleri Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. 
Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu 

süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır. 
Süre uzatımı 

 Madde 16 — Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek sure-
tiyle uzatılabilir. 

Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması 
suretiyle yapılabilir. 

Süre uzatım talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterlerle birlikte aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 
a) İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığı,
b) Kullanıcı zararlarının tazmini açısından kullanıcılarla olan ilişkileri,
c) Hakkında yapılmış şikâyetler ve şikâyetlerin giderilme süreleri,
d) Hakkında uygulanmış olan yaptırım ve cezalar.
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 Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içeri-
sinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum 
hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının 
süresi Kurul kararı ile uzatılır. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de ilân 
edilir. 
 Lisansların sona ermesi ve iptali  
 Madde 17 — Lisanslar: 
 a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde, 
 b) Lisans süresinin bitiminde, 
 c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,  
 d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay 
içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde, 
 e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde, 
 Kurul kararı aranmaksızın kendiliğinden sona erer. 
 Bunların haricinde lisansların sona ermesi Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir.  
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yü-
kümlüdür. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yüküm-
lülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer. 
 Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama 
Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmi Gazete’de ilân edilir. 
 

İKİNCİ KISIM 
Lisanslara İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri 

  

 Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 
 Madde 18 — Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması hakkını verir. 
 Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.  
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 Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uy-
gun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür. 
 Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun en-
gellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

LPG Dağıtıcı Lisansı 
 LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 19 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada; 
 a) LPG ithalatı ve ihracatı, 
 b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, 
 c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali, 
 d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması 
 ile iştigal edebilir. 
 Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyet-
lerinde bulunabilirler. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım 
faaliyeti yapabilir. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. Ancak, dağıtıcılar, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtı-
cıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla LPG satışı yapabilirler.  
 Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. 
 Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı 
Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.  
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 20 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;  
 a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak,  
 b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, 
 c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında dağıtıcıların birbiri arasındaki satışlar hariç yurt içi satış-
ları için ikmal edilen günlük ortalama LPG miktarının asgarî yirmi katını depolarında bulundurmak,   
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d) Tekniik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak,
e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,
f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların

marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,  
g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak,
h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve

Kuruma bildirmek, 
i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,
j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak,
k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içersinde Kurum’a bildirmek
ile yükümlüdür.  
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken; 
a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının

otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak, 
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,
c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,
e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uy-

gun araçlar ile yapmak,  
f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık

bazda Kuruma bildirmek, 
g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir do-

lum ve depolama tesisini işletmeye almak 
ile yükümlüdür. 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken; 
a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzen-

lemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 
c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yap-

mak, 
d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve

bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,  
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 e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek, 
 f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak 
 ile yükümlüdür. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken; 
 a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili 
olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak 
eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî ami-
rine bildirmek, 
 b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüple-
rini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak, 
 c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 
 d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, pe-
riyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu 
işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak, 
 e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,  
 f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüp-
lere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini 
yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek, 
 g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek  
 ile yükümlüdür. 
  
 Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlü-
dür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma ve-
rir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar. 
 Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Bayilik” ve “Fizibilite” tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.  
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin ve-
rilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

LPG Taşıma Lisansı 
  

 LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 21 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak 
üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler. 
 LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri  
 Madde 22 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yü-
kümlüdür. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
LPG Depolama Lisansı 

  

 LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler  
 Madde 23 — LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait 
veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların iş-
letilmesi ile iştigal edebilir.  
 LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri  
 Madde 24 — LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG’nin depolanmasını sağ-
lamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür. 

  
 BEŞİNCİ BÖLÜM 

LPG Otogaz Bayilik Lisansı 
  

 LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler  
 Madde 25 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürü-
türler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzua-
ta göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar. 
 LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir 
dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler.   
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 LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini bekle-
meksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin 
edebilirler. 
 
 LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 26 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, 
 a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,  
 b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 
 c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak, diğer dağıtıcılar-
dan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,  
 d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,  
 e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde 
bulundurmamak,  
 f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli 
markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak,  
 g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,  
 h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, 
elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak  
 ile yükümlüdürler. 
  
 Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hasta-
nelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik 
arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi 
mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.  
 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştiri-
lir.  
 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sos-
yal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez. 
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ALTINCI BÖLÜM 
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı 

 LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler  
 Madde 27 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp imalât faaliyeti ile iştigal edebilir.  

Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi, tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir.  

LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 28 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri, 

a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmekle,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla,
c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla

yükümlüdür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 29 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uy-
gun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal edebilir. 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 30 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri, 

a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik düzenlemelere uygun olarak yapmakla,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla

yükümlüdür.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Bildirimler 

 Bildirim genel esasları 
 Madde 31 — Bildirimler, gerçek kişiler veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yazılı olarak yapılır.  
 Bildirimlerde asgarî olarak; 
 a) Bildirimin konusu,  
 b) Lisans numarası,  
 c) Bildirimde bulunanın adı/unvanı ile imzası,  
 yer alır. 
 Bildirime ilişkin yazı eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması hâlinde, bunların yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter 
onaylı Türkçe tercümelerine de yer verilir. 
  
 Bildirim türleri 
 Madde 32 — Kuruma yapılacak bildirimler, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak bildirimlerde ve bildirim eklerinin hazırlanmasın-
da, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"ında yer alan "Bildirim Ekleri" içe-
riği esas alınır. 
  
 Dönemsel bildirimler  
 Madde 33 — Dönemsel bildirimlerden; 
 a) Yıllık bildirimler; aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
 1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; dağıtıcılar, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu"nu şubat ayının son gününe kadar 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin ekinde "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu" yer alır.  
 2) Katılma Payına İlişkin Bildirimler; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına iliş-
kin olarak her yıl mayıs ayı içinde yapılır ve bildirimlerin ekinde "Katılma Payı Beyanı" yer alır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma 
payı beyanında bulunmaz. 
 3) Sonuç Raporları Bildirimi; dağıtıcılar, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını Kuru-
ma ocak ayı içersinde bildirmekle yükümlüdür. 
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 b) Üç aylık bildirim aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
 1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dö-
nemlerine ait "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı" bildirimi yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapı-
lır.  
 2) İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve Rafinerici Lisansı sahiplerince ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dönemle-
rine ait "İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi" yapılır.  
 3) Dağıtıcılar faaliyetleri süresince LPG satış miktarlarını il’ler bazında tüplü, dökme ve otogaz olarak üçer aylık dönemler hâlinde ocak, nisan, tem-
muz ve ekim aylarında Kuruma bildirmek, bu bildirimde o döneme ait ithalat, ihracat miktarlarını ve diğer dağıtıcı firmalardan toptan alım ve satımlarını 
ayrı ayrı bildirmek zorundadırlar. 
 c) Aylık Bildirim; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, her ayın sonuna kadar bir önceki aya ilişkin beyanları içerecek şekilde yapılır ve bildirim ekin-
de; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince verilecek "Stok Bildirimi" ve "Bayi Hareketleri Beyanı" yer alır. 
 Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir. 
  
 Oluşuma bağlı bildirimler 
 Madde 34 — Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde öngörülen bildirimleri yapmakla yükümlüdür: 
 a) Lisans sahipleri faaliyete başlamaları hâlinde "Faaliyete Başlama Bildirimi" ve faaliyeti bırakmaları hâlinde "Faaliyeti Bırakma Bildirimi" yapar.  
 b) Tip Sözleşme Bildirimi: Lisans sahipleri esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koyma-
dan önce Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Tip Sözleşme" ve değişiklik hâlinde "Tip Sözleşme Beyanı" yer alır.  
 c) Önemli Olay Bildirimi: Lisans sahipleri kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya 
olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar ederek tehdidin niteliği ve niceliği 
ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Önemli Olay Beyanı" yer alır.  
 d) Kullanım Bildirimi: Dağıtıcılar, kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirimde bulunur. 
 e) Tavan Fiyat Bildirimi: Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest 
piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirir. 
 f) Sözleşme Bildirimi: Dağıtıcılar, LPG Depolama Lisansı ve LPG Taşıma Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşme değişikliklerini Kuruma bildirir. 
  
 Kayıtların saklanması 

 Madde 35 — Lisans sahipleri, analiz raporlarını ve bildirim kayıtlarını kronolojik sıra izleyen ayrı dosyalarda en az beş yıl, varsa otomasyon siste-
minde oluşmuş verileri en az bir yıl saklamakla yükümlüdür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 Kısıtlamalar 
Temin ve satışa ilişkin kısıtlamalar ile miktar kısıtlamaları 

 Madde 36 — LPG’nin ihracı, Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır.  
LPG ithalatı, belirli teknik ölçüm ve analizleri yapabilecek donanımı haiz laboratuarlara sahip LPG İhtisas Gümrük İdareleri’nden yapılır.  
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. 
Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların aylık bazda tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ile temin, ithalat, ihracat ve diğer dağıtıcılar ile 

yapılan toptan alım ve satımlara yönelik Kurum’a verdikleri beyanlar dikkate alınır.  

Mesafe kısıtlamaları 
 Madde 37 — Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde 
olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Standartlar ve Sigorta 

 Standartlar 
 Madde 38 — Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerin tasarım, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakı-
mı, onarımı ve tesislerde asgarî emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; öncelikle TS, EN standartlarına bu standartların mevcut olmaması hâlinde ise TSE 
tarafından kabul gören uluslararası standartlara uyulması zorunludur. 

Sigorta 
Madde 39 — Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için 

gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.  
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür. 
LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net ak-

tif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde birinden yüksek olamaz. 
Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz. 
Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgarî teminatı, azamî muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafın-

dan çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. 

81TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



 

 

  
  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

 Gelir payı 
 Madde 40 — 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince tahsil edilecek gelir payı, LPG için ton başına 3 YTL (3 Milyon TL)’dir. Hesaplamalarda 
ton kesirleri dikkate alınmaz.  
 Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafi-
nericilere öder. 
 Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları gelir payı ile dağıtıcıların rafinericilere yaptığı ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, 
düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir. 
  
 Katılma payı 
 Madde 41 — Rafinerici Lisansı, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki 
yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti haziran, ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenir. 
 Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesapla-
nır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı tutarı ise 2 milyon ABD Dolarını aşamaz. 
 Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranları tespite Kurul yetkilidir. 
 Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık Katılma Payı oranı veya oranları her yılın aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Ga-
zete’de yayımlanır. 
 Net Satış Hasılatı içinde yer alması hâlinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar 
toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerin-
den öder.  
  İlk defa lisans alınan yıla ilişkin Katılma Payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan 
net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. 
 Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Lisans türleri için farklı oranlar tespit edilmesi hâlinde, 
net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı işleme alınır. 
 Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuru-
luşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. 
  Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları 
 Madde 42 — Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.  

82TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



 

 
 

  

   
 Yeniden değerleme 
 Madde 43 — Gelir payının hesaplanmasında Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gizlilik, Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler 

 Gizlilik  
 Madde 44 — Kurum, yayımlanması hâlinde lisans sahibinin ticarî ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; her-
hangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz. 
 Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun 
piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat veya dolaylı yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar 
yararına veya başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz. 
 Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticarî ilişkileri nedeniyle elde etmiş oldukları diğer kişilere ait ticarî sırları gizli 
tutmakla yükümlüdür. 
  
 Piyasaya müdahale 
 Madde 45 — Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikâyetlerden; 
 a) LPG temin ve/veya satışı ile LPG’ye ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı, yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşeb-
büs edilmesi,  
 b) Haksız rekabete ve rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlâline sebebiyet verildiği, hususlarında belirgin emarelerin oluştuğu ve bunların 
ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder boyuta eriştiğine kanaat getirilmesi 
 hâlinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlin-
de, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır. 
  
 Mücbir sebepler 
 Madde 46 — Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olma-
sına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini 
yerine getirmesini engellemesi gerekir. 
 Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlü-
lükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

  
 Geçici Madde 1 — Kanunun yayımı tarihinde; 
 a) Faaliyetleri lisans almasını gerektiren gerçek ve tüzel kişiler, 
 b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri durumla-
rını 13/3/2006 tarihine kadar, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma 
başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre veril-
mesinde Kurum yetkilidir. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine Kurumdan lisans 
alarak devam ederler. 
 Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim tarihi 
itibarıyla durdurulur. 
 Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yüküm-
lülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.  
 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî 
ve sosyal amaçlı tesisler Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara 13/3/2007 tarihine kadar uygun hale getirilir.  
 13/3/2006 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan, lisans başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler 
için daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir. 
 Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren 
kişilerle, LPG dağıtım ve pazarlama şirketi olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları Tip Bayilik Sözleşme örneklerini, 31/10/2005 tari-
hine kadar Kuruma bildirirler. 
  
 Yürürlük 
 Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
 Yürütme 
 Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
  
 EKLER  
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 Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ 
T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer alan 

isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN 

ADI-SOYADI 
TARİH 
İMZA 

TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ 
(Talep edilen lisans türünü/türlerini  X  ile işaretleyiniz) 

ADRES :………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

TELEFON :……   …………………… 

FAKS :……   …………………… 

LPG DAĞITICI 
DOLUM 

DEPOLAMA 

TAŞIMA 

LPG DEPOLAMA 

LPG OTOGAZ BAYİLİK 

LPG TAŞIMA 

LPG TÜPÜ İMALÂTI 

İMALÂT 

MUAYENE, TAMİR VE BAKIM 

LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI
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 Ek-2 TAAHHÜTNAME(*) 

T.C. 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

 
 
 

 1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 
 
 2)  İlgili mevzuata uyacağımızı, 
 
 3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine geti-
receğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 
 
 4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi hâlinde lisans alma bedelinin Yönetmelikte belirlenen kısmını onbeş iş günü içerisinde Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz olacağını (**), 
 
 5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin ödediğimiz tutarının 
Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

 
 

                                                                                                                                                                                     

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz. 
(**) Bu hükümler; LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı ile LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları için aranmaz. 

Yetkili Kişi veya Kişilerin 

İmza 
Kaşe 
Tarih 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
 Madde 1-16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 36 ıncı mad-
desinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  
  
 Yürürlük 
 Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 MADDE 1- 16/09/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 nci 
maddesine beşinci fıkra eklenmiştir 

“LPG otogaz bayilik lisanslarında yer alan ticari unvan, dağıtıcı firma ve adres, taşıma lisanslarında yer alan ticari unvan ve araç bilgileri, LPG tüpü mua-
yene, tamir ve bakımı lisanslarında yer alan ticari unvan ve adres ve LPG Dağıtıcı Lisansı alt başlığında yer alan taşıma araç bilgilerine dair tadiller Sıvı-
laştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesince diğer hususlara dair tadiller Kurul kararı ile sonuçlandırılır.”  

 MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

  

 Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: 
    “ Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uygunluğu TSE tarafından verilecek belge ile belirlenecek olup da süresi içinde Kuruma lisans baş-
vurusu yapmış olan otogaz istasyonlarından, bulundukları mahalde imar planlarının henüz yapılamamış olması, ya da devam etmekte olan imar çalışma-
larının henüz bitirilememiş olmasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamayan otogaz istasyonlarından, imar plan-
larının tamamlanması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecekleri hususu yetkili makamdan alacakları yazıyla tespit edilenlere 31/12/2007 tarihine 
kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.” 
   
 Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
   
 Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  

 MADDE 1 - 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 10 un-
cu maddesinin  dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;   
 “LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri, Sıvılaştırılmış Pet-
rol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.” 

MADDE 2 -16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci 
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

       “LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü İmalatı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadiller, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.” 

MADDE 3 -16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 16 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 
 “LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının süre uzatımı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dai-
resi Başkanlığınca sonuçlandırılır.” 

MADDE 4 -16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 
 “LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.” 

 Yürürlük 
 MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme 
 MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.   
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  

LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  

  
 MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 36 ncı 
maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
"LPG’ nin ihracı, Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır." 
  
 MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 
  
 MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı  yürütür.  
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS  
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  

DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 
maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

"5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Rafinerici Lisansı sahipleri, ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama sıvılaştırılmış 
petrol gaz miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde bulundurur ve sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili ulusal 
petrol stoğunun tamamlayıcı kısmını tutarlar." 

"Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortalama ürün miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen sıvılaştırılmış 
petrol gaz miktarının 360’a bölünmesi suretiyle hesaplanır." 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bildirimler, bildirim yükümlüsü gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kuruma, yazılı olarak ve aynı zamanda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası 

Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile elektronik ortamda yapılır." 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33 – Dönemsel bildirimlerden; 
a) Yıllık bildirimler; aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişiler sıvılaş-

tırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu"nu Şubat ayının son gününe kadar Kuruma bildir-
mekle yükümlüdür. Bildirimin ekinde "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu" yer alır."  

2) Katılma Payına İlişkin Bildirimler; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına iliş-
kin olarak her yıl Mayıs ayı içinde yapılır ve bildirimlerin ekinde "Katılma Payı Beyanı" yer alır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma 
payı beyanında bulunmaz. 

3) Sonuç Raporları Bildirimi; dağıtıcılar, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını Kuru-
ma ocak ayı içerisinde bildirmekle yükümlüdür. 

4) Gelir Bildirimi; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarıyla ilgili olarak  Rafinerici Lisansı sahiplerince, bir önceki
takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Mayıs ayı son gününe kadar yapılır. Bildirim ekinde; "Gelir Beyanı" yer alır. 
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 b) Üç aylık bildirim aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
 1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı 
alan tüzel kişiler tarafından sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üç aylık dönemlerine ait "Pazarlama Pro-
jeksiyonu Gerçekleşme Beyanı" bildirimi yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapılır." 
 2) Dağıtıcılar faaliyetleri süresince sıvılaştırılmış petrol gazları satış miktarlarını iller bazında tüplü, dökme ve otogaz olarak üçer aylık dönemler 
halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Kuruma bildirmek, bu bildirimde o döneme ait diğer dağıtıcı firmalardan toptan alım ve satımlarını ayrı 
ayrı bildirmek zorundadırlar. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişiler faaliyetleri süresince sıvılaştırılmış petrol 
gazları ile ilgili alış ve satış miktarlarını dağıtıcılar ve ürün bazında üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Kuruma bildir-
mek zorundadırlar. 
 c) Aylık Bildirim; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın sonu-
na kadar bir önceki aya ilişkin beyanları içerecek şekilde yapılır ve bildirim ekinde; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince verilecek "Stok Bildirimi Beyanı", 
"Bayi Hareketleri Beyanı", "İthalat Beyanı" ve "İhracat Beyanı" ile Rafinerici Lisansı sahipleri tarafından verilecek "İthalat Beyanı", "İhracat Beyanı" ve 
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Stok Bildirimi Beyanı" yer alır. 
 Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir." 
  
 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 "f) Sözleşme Bildirimi: LPG Dağıtıcı Lisansı Sahipleri, LPG Depolama Lisansı ve LPG Taşıma Lisansı sahipleri ile yaptıkları yeni sözleşmeleri ve 
sözleşme değişikliklerini Kuruma bildirir." 
  
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
(Düzetilmiş ibare 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Düzeltme Metni gereği) Kurum tarafından piyasa faaliyetlerine ilişkin der-
lenen bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanması Kurul Kararı ile sonuçlandırılır." 
 MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.   
 
 
 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Düzeltme Metni 
1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Kurul Kararı ile” şeklinde yer alan ibare,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1/5/2007 tarihli ve 11073 sayılı yazısı 
üzerine, “Kurum tarafından” olarak düzeltilmiştir. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 MADDE 1 - 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 31 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;   

“Madde 31 – Bildirimler, bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil 
ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile, aksi belirtilmedikçe Kurum tarafından belirlenen bildirim formları kullanılarak, 15/1/2004 tarihli ve 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır. Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen oluşuma bağlı bildirim-
lerden birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen tavan fiyat bildirimi dışındaki bildirimler Kuruma yazılı olarak yapılır. 

Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul Kararı 
ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir. 

Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler “Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı” ile ya-
pılır. 

Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı; dönemsel olarak yapılan bildirimlerde ilgili mevzuatta belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisin-
de, oluşuma bağlı bildirimlerde ise bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içerisinde yapılır. “Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi” bu süre kısıtlarına tabi 
değildir.” 

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;   
“Madde 32 – Kuruma yapılacak bildirimler, bildirim yükümlüleri tarafından, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak bildirimlerde Ku-

rul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"nda yer alan "Bildirim Formları" içeriği 
esas alınır.” 

 MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
“Madde 33 – Dönemsel bildirimlerden; 
a) Yıllık bildirimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan

tüzel kişiler sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Pazarlama Projeksiyonu"nu Şubat ayının son gününe kadar Ku-
ruma bildirir. 
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2) Katılma Payı Bildirimi; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına ilişkin olarak 
her yıl mayıs ayının son gününe kadar “Katılma Payı Bildirimi” yapılır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma payı bildiriminde bu-
lunmaz. 

3) Sonuç Raporları Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren 
“Sonuç Raporları Bildirimi”ni her yıl Ocak ayının son gününe kadar Kuruma  bildirir. 

4) Gelir Bildirimi; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği sıvılaştırılmış petrol gazlarıyla ilgili olarak  Rafinerici Lisansı sahiplerince, bir önceki 
takvim yılına ilişkin olarak, “Gelir Bildirimi” her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır.  

b) Üçer aylık bildirimler; 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-
Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) son gününe kadar aşağıda belir-
tilen şekilde yapılır. 

1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel 
kişiler tarafından sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, üçer aylık dönemlere ait "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi" dönemi takip 
eden ayın son gününe kadar yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapılır.  

2) Toptan LPG Ticareti Bildirimi: LPG Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, faaliyetleri süresince diğer dağıtıcı firmalardan yapılan sıvılaştırılmış 
petrol gazları alış ve satış miktarlarını gösterecek şekilde, dağıtıcılar ve ürün bazında, üçer aylık dönemlere ait "Toptan LPG Ticareti Bildirimi" dönemi 
takip eden ayın son gününe kadar yapılır. 

c) Aylık bildirimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
1) Stok Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son 

gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 
2) İthalat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son 

gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 
3) İhracat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın 

son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 
4) LPG Dağıtım Tavan Fiyat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek 

şekilde yapılır. 
5) LPG Depo Satış Tavan Fiyat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içe-

recek şekilde yapılır. 
6) İller Bazında Satış Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol 

gazları satış miktarlarını iller ve ürün bazında  içerecek şekilde yapılır. 
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7) Bayi Hareketleri Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin otogaz bayii hareketleri-
ni içerecek şekilde yapılır. 

8) LPG Ticareti Bildirimi; Rafinerici Lisansı sahibi tüzel kişilerce her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları üre-
tim, alış ve satış miktarlarını dağıtıcılar ve ürün bazında içerecek şekilde yapılır. 

Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir.” 

Yürürlük 
MADDE 4 - Bu Yönetmelik 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.   
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 
 

 MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 “b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.” 
  
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına, “LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı” ibaresinden sonra gelmek 
üzere, “ ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı” ibaresi eklenmiştir.  
  
 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
aynı maddenin dördüncü fıkrasına, “LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, LPG Tüpü İmalatı” ibaresi eklenmiştir.  
  
 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  
  
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 “Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen 
yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz. 
   Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, 
aksi takdirde tadil başvurusu kapsamında sunulan belgelerin iade edilerek tadil talebinin reddedileceği hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 
Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. 
 Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler 
içeremez. Kurumun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına 
yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâ-
linde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. 
 Lisans tadilleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
sonuçlandırılır.  
   Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu sü-
re Kurum tarafından belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.” 
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 16 — Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek 

suretiyle uzatılabilir. 
Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması sure-
tiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.  
Süre uzatımı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterler dikkate alınır. 
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içerisinde 
sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına 
yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının süresi 
Kurul kararı ile uzatılır. 
LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının süre uzatımı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 

LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de ilân 
edilir.” 

 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 17 — Lisansların sona ermesi: 
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,
b) Lisans süresinin bitiminde,
c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay

içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde, 
e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde,

Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir. 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle 

yükümlüdür. 
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin 

yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer. 
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 LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 
 Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama 
Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmi Gazete’de ilân edilir.” 
  
 MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir.  
 “Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, gerekli tüm 
bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirmek ve lisanslarında tadil talep etmek zorundadırlar.” 
  
 MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmış ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.  
 “Ancak, üçüncü kişilere taşıma veya depolama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun olarak söz konusu faaliyetlere ilişkin 
lisansları almaları zorunludur.” 
  
 MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 “Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti için LPG Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur.”  
  
 MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
 MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI  

LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 MADDE 1– 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 39- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için 
gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.  

LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür. 
 LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net ak-

tif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde ikisinden yüksek olamaz. 
Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz. 
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler mali sorumluluk sigortası asgari teminat 

hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehli-
keli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorum-
luluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.” 

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yö-
netmeliğinin 31 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimler ile 34 üncü maddesi kap-
samında yapılması gereken bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin ilgili kişilere 
tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 10/5/2006 tarihli ve 26164 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edile-
cek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir. 

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 
31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönet-
meliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir.” 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
 
MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31, 32, 

33, 34 ve 35 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)  
PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SON HALİ) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak 
rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişi-
lere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, 
lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildi-
rim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunu, 

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,  
Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG’nin kul-

lanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini, 
Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini, 
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 Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü, 
 Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hak-
kına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,  
 Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli marka-
sı ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 
 Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel 
nakliye araçlarıyla LPG ikmalini, 
 Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
 Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini 
içeren raporu, 
 İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek labora-
tuvara ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini, 
 İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 
 Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle 
belirlenen asgarî mesafeyi, 
 Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem ve-
ya ihmali, 
 Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini, 
 Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri, 
 Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gös-
terir belgeyi, 
 LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini, 
 LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini, 
 Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi, 
 Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kuru-
lup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî 
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak 
hizmet veren tesisleri, 
 Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini, 
 Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,   
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Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini, 
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar 

veya bunların karışımını, 
Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini, 
Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri, 
Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya 

sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, 

Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mev-
zuatla getirilen düzenlemeleri, 

Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya kara-
yolu araçlarını, 

Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz 
işlemini, 

Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde 
bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler  

 Lisans 
 Madde 5 — Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.  

Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer veri-
lir. 

Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu 
proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde buluna-
rak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlü-
lüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla 
lisans verilir. 

Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar 
uygulanır. Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.  
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Lisans gerektiren faaliyetler  
 Madde 6 — Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir: 

a) LPG Dağıtıcı Lisansı
b) LPG Taşıma Lisansı
c) LPG Depolama Lisansı
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı
e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı
Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.  

Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması 
gereklidir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uy-
gunluğu, Gümrük Müsteşarlığınca ilân edilen ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra bu ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sa-
hibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi,  

Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması 
 Lisans başvurusu 
 Madde 7 — LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1’de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve 
Ek-2’de yer alan "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 
Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. (Ek cümle 03.04.2012 tarihli ve 28253 
sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca 
sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine 
uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Dilekçe ekleri, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", 
"Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanır. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi hâlinde, başvuru 
dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir. 

Lisans almak üzere; 
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. 
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 Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır: 
 a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, 
toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yöne-
lik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.  
 Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faali-
yetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.  
 b) (Değişik Bent 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)  LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapıl-
mış bayilik sözleşmesinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur. 
 c) LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama 
yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış 
olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ib-
raz edilir. 
 d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği 
kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depola-
ma lisansı almak zorundadırlar. 
 LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur.  
 Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgele-
rin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır. 
 Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, 
aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar 
giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. 
  
 Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması 
 Madde 8 — Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru 
sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum he-
sabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır. 
 Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı (Ek ibare 24.04.2010 tarihli ve 
27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 2)  ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı başvurularında ise, lisans alma bedelinin tamamının yatırılması 
istenir. Lisans bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu Kurumca inceleme ve değerlendirmeye alınır. 
 Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır.  
  Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.  
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İnceleme ve değerlendirme 
 Madde 9 — Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz 
önünde bulundurulur. 

İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrı-
ca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. 

İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması 
Madde 10 — Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve 

ilgiliye sonucu 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 yazılı olarak bildirilir. 

Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı (Mülga ibare 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Ga-
zete yayımlanan Yönetmelik Md 3) ……………. başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum 
hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde 
yerine getirilmesi hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. 

  (Değişik Fıkra 20.10.2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 
Bakımı (Ek ibare 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 3) LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının verilmesi 
ile başvuruların reddi işlemleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır 

Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde lisans başvurusu reddedilmiş sayılır. 
Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/

ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de ilân edilir. 
Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar 

 Madde 11 — Lisanslarda asgarî olarak; 
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,
f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,
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 h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler, 
 i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler, 
 j) (Mülga 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 4) yer alır. 
 Lisansların yürürlüğe girmesi 
 Madde 12 — Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren 
geçerlilik kazanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,  

Lisansların Sona Ermesi ve İptali  
 Lisans bedelleri 
 Madde 13 — Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartmak için Kurum hesabına ya-
tırmak zorunda oldukları Kurul tarafından belirlenen bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul ka-
rarıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 
 Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri def’aten ödenir. 
 Lisans süreleri 
 Madde 14 — Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir.  
 Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.  
 Lisans tadili 
 Madde 15 — (Değişik Madde 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 5) “Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya 
Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz. 
 Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde gideril-
mesi, aksi takdirde tadil başvurusu kapsamında sunulan belgelerin iade edilerek tadil talebinin reddedileceği hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bil-
dirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. 
 Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içere-
mez. Kurumun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatı-
rıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, 
lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. 
 Lisans tadilleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde sonuçlan-
dırılır.  
 Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu 
süre Kurum tarafından belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.  
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Süre uzatımı 
 Madde 16 — (Değişik Madde 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 6) Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi 
üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek suretiyle uzatılabilir. 

Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması 
suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.  

Süre uzatımı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterler dikkate alınır. 
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içeri-

sinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum 
hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının 
süresi Kurul kararı ile uzatılır. 

LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının süre uzatımı, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 

LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de ilân 
edilir.” 
 Lisansların sona ermesi ve iptali  
 Madde 17 — (Değişik Madde 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 7) Lisansların sona ermesi: 

a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,
b) Lisans süresinin bitiminde,
c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay
içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde, 

e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde,
Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir. 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yü-

kümlüdür. 
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yüküm-

lülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer. 
LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, Sıvılaştırıl-

mış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. 
 Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depola-

ma Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Lisanslara İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri 

Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 
 Madde 18 — Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması hakkını verir. 

Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir. 
Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uy-

gun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür. 
(Ek Fıkra 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 8) Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu 

hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirmek ve lisansla-
rında tadil talep etmek zorundadırlar. 

Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun en-
gellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır. 

(Ek Fıkra 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Rafinerici Lisansı 
sahipleri, ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama sıvılaştırılmış petrol gaz miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya 
lisanslı depolama tesislerinde bulundurur ve sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmını tutarlar. 

(Ek Fıkra 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)  Ulusal petrol stoğu hesabında esas alınacak günlük ortala-
ma ürün miktarı, bir önceki dağıtım projeksiyonu döneminde ikmal edilen sıvılaştırılmış petrol gaz miktarının 360’a bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
LPG Dağıtıcı Lisansı 

 LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 19 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada; 

a) LPG ithalatı ve ihracatı,
b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı,
c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali,
d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması
ile iştigal edebilir. 
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 Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyet-
lerinde bulunabilirler. (Ek Cümle 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 9) Ancak, üçüncü kişilere taşıma veya depo-
lama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun olarak söz konusu faaliyetlere ilişkin lisansları almaları zorunludur. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım 
faaliyeti yapabilir. 
 (Mülga Fıkra 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 9)  
 Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. 
 Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı 
Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.  
  
  LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
  Madde 20 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;  
 a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak,  
 b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, 
 c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında dağıtıcıların birbiri arasındaki satışlar hariç yurt içi satış-
ları için ikmal edilen günlük ortalama LPG miktarının asgarî yirmi katını depolarında bulundurmak,  
 d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak, 
 e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,  
 f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların 
marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,  
 g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak,  
h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuru-
ma bildirmek,  
 i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,  
 j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak,   k) Kapanan otogaz bayilerini 
kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içersinde Kurum’a bildirmek 
 ile yükümlüdür.  
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LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken; 
a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının

otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak, 
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,
c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,
e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uy-

gun araçlar ile yapmak,  
f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık

bazda Kuruma bildirmek, 
g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir do-

lum ve depolama tesisini işletmeye almak 
ile yükümlüdür. 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken; 
a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzen-

lemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 
c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yap-

mak, 
d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve

bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek, 
e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak
ile yükümlüdür. 
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  LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken; 
 a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili 
olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak 
eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî ami-
rine bildirmek, 
  b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüp-
lerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak, 
 c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 
 d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, pe-
riyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu 
işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak, 
 e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,  
 f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüp-
lere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini 
yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek, 
 g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek  
 ile yükümlüdür. 
 Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. 
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlü-
dür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma ve-
rir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar. 
 Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Bayilik” ve “Fizibilite” tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.  
 LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin ve-
rilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
LPG Taşıma Lisansı 

  
 LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 21 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak 
üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler. 
 (Ek Fıkra 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 10) Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti 
için LPG Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur. 
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LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 22 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yü-
kümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
LPG Depolama Lisansı 

LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler  
 Madde 23 — LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait 
veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların iş-
letilmesi ile iştigal edebilir.  

LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri  
 Madde 24 — LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG’nin depolanmasını sağ-
lamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı 

LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
Madde 25 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürü-

türler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzua-
ta göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar. 

LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir 
dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler. 

LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini bekle-
meksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin 
edebilirler. 
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LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 26 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, 

a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,
b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak, diğer dağıtıcılar-

dan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,  
d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,
e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde

bulundurmamak,  
f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli

markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak, 
g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,
h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak,

elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak  
ile yükümlüdürler. 
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hasta-

nelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik 
arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi 
mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştiri-
lir. 

Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sos-
yal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez. 

ALTINCI BÖLÜM 
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı 

 LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler  
 Madde 27 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp imalât faaliyeti ile iştigal edebilir.  

Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi, tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir. 
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LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 28 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri, 

a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmekle,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla,
c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
 Madde 29 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uy-
gun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal edebilir. 

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
 Madde 30 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri, 

a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik düzenlemelere uygun olarak yapmakla,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bildirimler 

Bildirim genel esasları 
 Madde 31 — (Mülga Madde 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)  

Bildirim türleri 
 Madde 32 —  (Mülga Madde 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) 

Dönemsel bildirimler  
  Madde 33 — (Mülga Madde 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)   

Oluşuma bağlı bildirimler 
 Madde 34 — (Mülga Madde 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) 
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 Kayıtların saklanması 
 Madde 35 — (Mülga Madde 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kısıtlamalar 

 Temin ve satışa ilişkin kısıtlamalar ile miktar kısıtlamaları 
 Madde 36 — (Mülga edilip yeniden ihdas edilen fıkra 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı RG Yayımlanan Yönetmelik, Md.1) LPG’ nin ihracı, Rafinerici 
Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır 
 LPG ithalatı, belirli teknik ölçüm ve analizleri yapabilecek donanımı haiz laboratuarlara sahip LPG İhtisas Gümrük İdareleri’nden yapılır.  
 Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. 
 Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların aylık bazda tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ile temin, ithalat, ihracat ve diğer dağıtıcılar ile 
yapılan toptan alım ve satımlara yönelik Kurum’a verdikleri beyanlar dikkate alınır.  
  
 Mesafe kısıtlamaları 
 Madde 37 — Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde 
olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Standartlar ve Sigorta 

 Standartlar 
 Madde 38 — Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerin tasarım, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, 
onarımı ve tesislerde asgarî emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; öncelikle TS, EN standartlarına bu standartların mevcut olmaması hâlinde ise TSE ta-
rafından kabul gören uluslararası standartlara uyulması zorunludur. 
 
 Sigorta 
 Madde 39 — (Değişik Madde 15.09.2010 tarihli ve 27700 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1) Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçün-
cü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptır-
makla yükümlüdür.  
 LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür. 
 LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net ak-
tif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde ikisinden yüksek olamaz. 
 Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz.  
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Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler malî sorumluluk sigortası asgari teminat 
hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehli-
keli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorum-
luluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

 Gelir payı 
 Madde 40 — 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince tahsil edilecek gelir payı, LPG için ton başına 3 YTL (3 Milyon TL)’dir. Hesaplamalarda 
ton kesirleri dikkate alınmaz.  

Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafi-
nericilere öder. 

Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları gelir payı ile dağıtıcıların rafinericilere yaptığı ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, 
düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir. 

Katılma payı 
 Madde 41 — Rafinerici Lisansı, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki 
yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti haziran, ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenir. 

Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesapla-
nır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı tutarı ise 2 milyon ABD Dolarını aşamaz. 

Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranları tespite Kurul yetkilidir. 
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık Katılma Payı oranı veya oranları her yılın aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Ga-

zete’de yayımlanır. 
Net Satış Hasılatı içinde yer alması hâlinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar 

toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerin-
den öder. 

İlk defa lisans alınan yıla ilişkin Katılma Payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan 
net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. 

Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Lisans türleri için farklı oranlar tespit edilmesi hâlinde, 
net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı işleme alınır. 
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 Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluş-
lar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.  
  
 Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları 
 Madde 42 — Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır. 
  
 Yeniden değerleme 
 Madde 43 — Gelir payının hesaplanmasında Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gizlilik, Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler 

  
 Gizlilik  
 Madde 44 — (Ek fıkra 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 5) Kurum tarafından piyasa faaliyetlerine ilişkin 
derlenen bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanması Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. 
 Kurum, yayımlanması hâlinde lisans sahibinin ticarî ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mah-
keme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz. 
 Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun 
piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat veya dolaylı yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar 
yararına veya başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz. 
 Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticarî ilişkileri nedeniyle elde etmiş oldukları diğer kişilere ait ticarî sırları gizli 
tutmakla yükümlüdür. 
  
 Piyasaya müdahale 
 Madde 45 — Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikâyetlerden; 
 a) LPG temin ve/veya satışı ile LPG’ye ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı, yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşeb-
büs edilmesi,  
 b) Haksız rekabete ve rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlâline sebebiyet verildiği, hususlarında belirgin emarelerin oluştuğu ve bunların 
ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder boyuta eriştiğine kanaat getirilmesi 
 hâlinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlin-
de, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır. 
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Mücbir sebepler 
 Madde 46 — Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olma-
sına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini 
yerine getirmesini engellemesi gerekir. 

Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlü-
lükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. 

Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar vere-
bilir. 

Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlü-
lüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren 
onbeş iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

 Geçici Madde 1 — Kanunun yayımı tarihinde; 
a) Faaliyetleri lisans almasını gerektiren gerçek ve tüzel kişiler,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri durumla-

rını 13/3/2006 tarihine kadar, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma 
başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre veril-
mesinde Kurum yetkilidir. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine Kurumdan lisans 
alarak devam ederler. 

(Değişik Fıkra 26.07.2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md1) Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uygunluğu 
TSE tarafından verilecek belge ile belirlenecek olup da süresi içinde Kuruma lisans başvurusu yapmış olan otogaz istasyonlarından, bulundukları ma-
halde imar planlarının henüz yapılamamış olması, ya da devam etmekte olan imar çalışmalarının henüz bitirilememiş olmasından dolayı işyeri açma ve 
çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamayan otogaz istasyonlarından, imar planlarının tamamlanması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabile-
cekleri hususu yetkili makamdan alacakları yazıyla tespit edilenlere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edi-
lir. 
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Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yüküm-
lülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.  

Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî 
büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî 
ve sosyal amaçlı tesisler Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara 13/3/2007 tarihine kadar uygun hale getirilir.  

13/3/2006 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan, lisans başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler 
için daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren 
kişilerle, LPG dağıtım ve pazarlama şirketi olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları Tip Bayilik Sözleşme örneklerini, 31/10/2005 tarihi-
ne kadar Kuruma bildirirler. 

Yürürlük 
 Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
 Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

EKLER 

 Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ 
 Ek-2 TAAHHÜTNAME 
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     Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ 
T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer alan isteğime uygun lisansın verilmesini 
arz ederim.  

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN 

ADI-SOYADI 

TARİH 

İMZA 

TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ 

(Talep edilen lisans türünü/türlerini  X  ile işaretleyiniz) 

ADRES :………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

TELEFON :……   …………………… 

FAKS :……   …………………… 

LPG DAĞITICI 

DOLUM 

DEPOLAMA 

TAŞIMA 

LPG DEPOLAMA 

LPG OTOGAZ BAYİLİK 

LPG TAŞIMA 

LPG TÜPÜ İMALÂTI 

İMALÂT 

MUAYENE, TAMİR VE BAKIM 

LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI
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  Ek-2 TAAHHÜTNAME(*) 
T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

2) İlgili mevzuata uyacağımızı,

3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine geti-
receğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 

4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi hâlinde lisans alma bedelinin Yönetmelikte belirlenen kısmını onbeş iş günü içerisinde Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz olacağını (**), 

5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin ödediğimiz tutarının
Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz. 

(**) Bu hükümler; LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı ile LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları için aranmaz. 

    Yetkili Kişi veya Kişilerin 

İmza 
Kaşe 
Tarih 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  
UYGULANACAK TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
 MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin faaliyetlerin, bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin, 
donanımların ve piyasaya arz olunan ürünlerin teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığı-
nın değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini, 

b) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
c) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım

hakkına sahip  bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere  uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri, 
ç) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-

kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

d) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun
özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini, 

e) Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi  kullanan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi,
f) EN: Avrupa standartlarını,
g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,
ğ) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere  uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek la-

boratuvara  ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini, 
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 h) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunu, 
 ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
 i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
 j) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik açısından) 
olarak kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik 
ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müsta-
kil olarak hizmet veren tesisleri, 
 k) Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini, 
 l) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini, 
 m) Rafinerici: 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre almış olduğu Lisans gereği rafinaj faaliyeti yapma hakkı verilmiş, petrol 
ticareti yapan sermaye şirketini, 
 n) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ya da doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan, esas itibariyle propan, propen, bütan, 
büten ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,  
 o) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer 
mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
 ö) TS: Türk Standartlarını, 
 p) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü, 
 r) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış  petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla  piyasaya 
arz işlemini 
 ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler, Ölçüm Birimleri 

 
 Standartlar ve teknik düzenlemeler 
 MADDE 4 – (1) Piyasaya arz olunacak LPG’nin, sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olması zorunludur. 
 (2) Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ve donanımın tasarımı, inşaatı, montajı, işletmesi, muayenesi, test ve kontrolü, tamiri, 
bakımı ve onarımı ile bunların hurdaya ayrılmasında asgari emniyetin sağlanması amacıyla, öncelik sırasıyla TS, EN ve ISO standartlarına, bu standartlar 
da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. 
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 Ölçüm birimleri 
MADDE  5 – (1) LPG teslimatı, 
a) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçları ile teslimatta 15°C sıcak-

lığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri üzerinden, 
b) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üzerinden,
c) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri üzerinden
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Analizler, Analiz raporları ve Yetkili Laboratuvarlar; Ölçüm ve Ayarlar 

Analizler, analiz raporları ve yetkili laboratuvarlar 
 MADDE 6 – (1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun olarak yapılır. 

(2) Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak ra-
por düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ibraz edilir. 

(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda 
yapılır.  

(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun LPG’yi arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahip-
leri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ikmal ettikleri LPG’nin, ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları dağıtıcı şirketlere ve Kurumca 
talep edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür. 

(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini temsil edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO stan-
dartlarına uygun olarak alınacak numunelere, bu standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin raporları saklamak ve bu 
raporları talep edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma vermekle yükümlüdür. 

(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler sonucunda; rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesisle-
rinden, otogaz istasyonlarından, dökme LPG kullanıcılarının tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak numune alınmasına ve 
bu numunelere ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına hükmedebilir. Denetim ya da ihbar ve şikayetler üzerine yapılacak incelemeler kapsamın-
daki tüm numune alma ve analiz işlemleri yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılır. 

(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildiğinde Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır. 
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Ölçüm ve ayarlar 
 MADDE 7 – (1) Lisans sahipleri,  LPG’nin temini ve satışına yönelik tesislerindeki kantar, baskül, sayaç ve dispenser donanımın bakım, ayar ve mu-
ayenesini, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yap-
mak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle yükümlüdür. 

(2) Lisans sahipleri, tesislerindeki kantar, baskül ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya 5 inci maddeye aykırılık nedeniyle LPG tesliminin eksik 
yapıldığının tespiti halinde, tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 Yürürlük 
 MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin; 

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
  yürürlüğe girer. 

 Yürütme 
  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imala-
tı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol 
gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum persone-
lini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz 
LPG dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar. 
 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 Tanımlar ve kısaltmalar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini, 
b) Dağıtım: LPG'nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü, 
c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-
kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolan-
dığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 
ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, teb-
liğ, genelge ve ilgili Kurul kararlarını, 
d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem 
veya ihmali, 
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
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g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli,
ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak imalatını, 
h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene,
test, tamir ve bakım faaliyetlerini, 
ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şo-
förleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları, 
i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak ku-
rulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve 
ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müs-
takil olarak hizmet veren tesisleri, 
j) Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokar-
bonlar veya bunların karışımını, 
l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli,
m) Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü
faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri, 
n) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına ve-
ya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, 
o) Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili
mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu, 
p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitime İlişkin Esaslar 

 Hedefler 
 MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırıl-
ması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve mal 
güvenliğinin temini hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle gerçekleştirilir. 
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İlkeler 
 MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır: 

a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,
b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,
ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına göre donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.

 Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu 
 MADDE 7 – (1) LPG piyasasında; 

a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim
programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları, 

b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim program-
larına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları, 

c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum
personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli 
sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları, 
zorunludur. 

(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve 
imalat görevi veremezler. 

 Sertifika yenileme 
 MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen 
görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur. 

(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zo-
runludur. 

Sorumlu müdür eğitim konuları 
 MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak; 

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
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 c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, 
 ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 
 d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını, 
 e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını, 
 f) Personel yönetimi ve eğitimini, 
 g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
 ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını, 
 h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını, 
 kapsar. 
 
 LPG yetkili teknik personel eğitim konuları 
 MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak; 
 a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını, 
 b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını, 
 c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, 
 ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 
 d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını, 
 e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
 f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini, 
 g) LPG tesisatı projelendirmeyi, 
 ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini, kapsar. 
 
 LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları 
 MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak; 
 a) İşçi sağlığı ve güvenliğini, 
 b) Emniyet tedbirlerini, 
 c) Yangınla mücadeleyi, 
 ç) İlk yardımı, 
 d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi, 
 e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri, 
 f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
 g) LPG depolama kurallarını, 
 ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları, 
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h) LPG tesisatı elemanlarını,
ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını, 
i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,  kapsar.

 Uygulama 
 MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu 
her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından 
kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine 
bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. 

(2) Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli so-
rumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kay-
dıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOBB’a 
bağlı meslek odası tarafından düzenlenir. 

(3) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim 
süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar. 

(4) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar. 
(5) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait 

internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumlu Müdüre İlişkin Hükümler 

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu 
MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli 

sorumlu müdür başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamaz. 
Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 
MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde; 
a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 
6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla be-
raber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış 
olmak, 

134TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



 

 
 

  

  

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletme-
ciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik 
fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ol-
mak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun 
olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak, 

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek, 
ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak, 
d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak, 
şartları aranır. 
(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar. 
 
Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri 
MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kap-

samda olmak üzere sorumlu müdür; 
a) Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, 
b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin 

vermemek, 
c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde 

bulunmasına izin vermemek, 
d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik dü-

zenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek, 
e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her 

türlü tedbiri almak, 
f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında 

ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak, 
g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilen-

dirmek, 
ğ) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yet-

kili kamu kurumlarına ibraz etmek, 
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h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,
ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal 

lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve 
ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek, 

ile yükümlüdür. 

Sorumlu müdürün hak ve yetkileri 
MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür; 
a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her

türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uy-
maya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez. 

b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçi-
ci olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder. 

c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz.
ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve iş-

lemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumla-
rına derhal bildirir. 

Sorumlu müdürün sorumluluğu 
MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuru-

ma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur. 
(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 
(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır. 

Sorumlu müdür sertifikasının iptali 
MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası; 
a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,
b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer alması,
c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması,
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal göstermesi, 
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafından iptal edilir. 
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(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, 
sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi bek-
lenmez. 

 
Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi 
MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olma-

mak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili 
mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz. 

(2) Sorumlu müdür sözleşmesi; 
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya, 
b) Tarafların karşılıklı anlaşması, 
hallerinde kendiliğinden sona erer. 
(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek 

taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır. 
(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeli-

ği ve 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

 
Geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlan-

dığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. 
 
Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI  
EĞITIM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Mü-
dür ve Eğitim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonununda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları 
içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının “c” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla tesiste sorumlu müdürlük görevi üstlenmesi” 

MADDE 3  – Bu Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI  
EĞITIM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELIĞINDE  

DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1 – 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Mü-

dür ve Eğitim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
  “MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulundu-

ğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafın-
dan kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdi-
rine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. 

(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim 
süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar. 

(3) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar. 
(4) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait 

internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.” 
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
 
           “(a) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, pet-

rol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğre-
tim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını 
almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, 
makine, mekatornik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,” 

 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ (SON HALİ) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imala-

tı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol 
gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum persone-

lini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz 
LPG dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
b) Dağıtım: LPG'nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-

kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, teb-
liğ, genelge ve ilgili Kurul kararlarını, 

d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem
veya ihmali, 
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e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli, 
ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak imalatını, 
h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, 

test, tamir ve bakım faaliyetlerini, 
ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şo-

förleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları, 
i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak ku-

rulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî 
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak 
hizmet veren tesisleri, 

j) Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini, 
k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokar-

bonlar veya bunların karışımını, 
l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli, 
m) Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü 

faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri, 
n) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına ve-

ya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali, 
o) Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili 

mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu, 
p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitime İlişkin Esaslar 

 
Hedefler 
MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırıl-

ması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve mal 
güvenliğinin temini hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle gerçekleştirilir. 
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İlkeler 
MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır: 
a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,
b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,
ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına göre donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.

Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu 
MADDE 7 – (1) LPG piyasasında; 
a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim

programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları, 
b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim program-

larına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları, 
c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum

personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli 
sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları, 

zorunludur. 
(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve 

imalat görevi veremezler. 

Sertifika yenileme 
MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen 

görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur. 
(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zo-

runludur. 

Sorumlu müdür eğitim konuları 
MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak; 
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
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c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, 
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını, 
e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını, 
f) Personel yönetimi ve eğitimini, 
g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını, 
h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını, kapsar. 
 
LPG yetkili teknik personel eğitim konuları 
MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak; 
a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını, 
b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını, 
c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, 
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını, 
e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini, 
g) LPG tesisatı projelendirmeyi, 
ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini, kapsar. 
 
LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları 
MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak; 
a) İşçi sağlığı ve güvenliğini, 
b) Emniyet tedbirlerini, 
c) Yangınla mücadeleyi, 
ç) İlk yardımı, 
d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi, 
e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri, 
f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
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g) LPG depolama kurallarını,
ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları, 
h) LPG tesisatı elemanlarını,
ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını, 
i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını, kapsar.

Uygulama 
MADDE 12 – (Değişik Madde 19.03.2014 tarihli ve 28946 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1 (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik 

personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar 
tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olma-
ması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından 
sağlanır. 

(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim 
süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar. 

(3) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar. 
(4) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait 

internet sayfasında güncel olarak yayımlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.” 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumlu Müdüre İlişkin Hükümler 

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu 
MADDE 13 – (1) (Değişik Madde  09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 1)  
Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içeri-

sinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir. 

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 
MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde; 
a) (Değişik Bent 19.03.2014 tarihli ve 28946 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 2) “a) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik,

elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkli-
ği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak  
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veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer 

bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, pet-
rol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,” 

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletme-
ciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fa-
kültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ol-
mak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun 
olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak, 

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek, 
ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak, 
d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak, 
şartları aranır. 
(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar. 
 
Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri 
MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kap-

samda olmak üzere sorumlu müdür; 
a) Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, 
b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin ver-

memek, 
c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde 

bulunmasına izin vermemek, 
d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik dü-

zenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek, 
e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her 

türlü tedbiri almak, 
f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında 

ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak, 
g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilen-

dirmek, 
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ğ) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yet-
kili kamu kurumlarına ibraz etmek, 

h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,
ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal 

lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve 
ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek, 

ile yükümlüdür. 

Sorumlu müdürün hak ve yetkileri 
MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür; 
a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her

türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uy-
maya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez. 

b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçi-
ci olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder. 

c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz.
ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve iş-

lemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumla-
rına derhal bildirir. 

Sorumlu müdürün sorumluluğu 
MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuru-

ma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur. 
(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 
(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır. 
Sorumlu müdür sertifikasının iptali 
MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası; 
a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,
b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer alması,
c) (Değişik Bent 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 2) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan

fazla tesiste sorumlu müdürlük görevi üstlenmesi 
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal göstermesi, 
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafından iptal edilir. 

146TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, 
sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi bek-
lenmez. 

Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi 
MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olma-

mak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili 
mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz. 

(2) Sorumlu müdür sözleşmesi; 
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
b) Tarafların karşılıklı anlaşması,
hallerinde kendiliğinden sona erer. 
(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek 

taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır. 
(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeli-

ği ve 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

Geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlan-

dığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. 

Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  
YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK  

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın güvenli ve ekonomik 

olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir.  

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  ve 

02/03/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını, 
d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul Kararları ile diğer düzenlemeleri,
e) Kanun: 02/03/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası  Kanunu  ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-

masına Dair Kanunu,   
f) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,  
h) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
ı) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbon-

lar veya bunların karışımını, 
i) Şahit numune: Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin

zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetimle görevli kişi tarafından alınan numuneyi,  
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j) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında Türk Standardları Enstitüsü
standartları, ilgili ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 

k) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
l) Uzman: Enerji uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Enerji uzman yardımcısını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar 

Denetim 
MADDE 4- (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümler-

ine uygunluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen LPG, LPG tüpleri ve LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelere uygun-
luğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması 
suretiyle yapılan çalışmalardır. 

Denetimlerin yürütülmesi 
MADDE 5- (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından  hizmet alımı yoluyla 

denetime tâbi tutar. 
(2) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.  
(3) 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 9 uncu maddede belirtilen ilkeler, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları için de geçerlidir. 

Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri 
 MADDE 6-  (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;  
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtlarını ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan LPG ve LPG ile ilgili her türlü emtianın incelenmesini ve numune alınmasını sağlamakla,
c) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi

halinde suretlerini zamanında vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir ortam sağlamakla, 
ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,  
d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,
yükümlüdür.  
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edemez. 
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Denetim yapan kurum personelinin yetkileri 
MADDE 7- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;  
a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı inceleme, bu emtiadan numune alma ve

yetkilendirildiği takdirde söz konusu tesis ve işletmeleri Kurul kararı alınıncaya kadar mühürlemeye, 
b) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kayıtlarını inceleme, bunların suretlerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,
c) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve belge istemeye, 
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmaya, görüş

ve önerilerini Kuruma sunmaya, 
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve kolluk kuvveti  ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,
yetkilidir. 

Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri 
MADDE 8-  (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;  
a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içerisinde muhafaza ve işin

bitiminde iade etmekle,  
b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya

dolaylı şekilde kendi veya üçüncü kişiler yararına kullanmamakla, 
c) Defter kayıtları ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme yapmamakla,
ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yöne-

time müdahale etmemekle,   
yükümlüdür. 

Denetimde uyulacak ilkeler 
MADDE 9- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında aşağıdaki ilkelere uyar: 
a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,
c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen ve titizliği göstermek,
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına uymak,    
d) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin

sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.  
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Denetim yapmakla görevli personelin kendisini tanıtma zorunluluğu 
MADDE 10- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile özel denetim kuruluşlarına ait personel, göreve başlamadan önce kimlik belgesi ve  görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi 
veya tüzel kişi yetkilisine tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi yer alır. 

 
Yazışma usulü 
MADDE 11- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı 

yazışmaları ilgili hizmet birim amiri aracılığıyla veya yetkilendirilmesi durumunda doğrudan yapar. Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları, denetimin gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar. 

 
Raporların sunulması 
MADDE 12- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen rapor ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından düzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar, ilgili 
hizmet birim amirine iletilir. İlgili hizmet birim amiri, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları Başkanlığa sunar. Başkan, söz 
konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine öncelikle alır. 

 
Yaptırımlar 
MADDE 13- (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları 

tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, Dördüncü Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde işlem 
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhbar ve Şikayet, Numune Alma, Analiz ve Mühürleme 

 
İhbar ve şikayetler 
MADDE 14- (1) LPG’nin niteliğine veya LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelerinin ihlaline ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri öncelikle 

bunların  satın alındığı kişiye ve/veya bu kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap alınamadığı 
takdirde Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle 
yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

(2) Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat 
çerçevesinde yapılan tek elden satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemek ve otogaz bayilikleri ile tüplü LPG bayiliğinin  
iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte 30 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  
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Ayrıca teknik düzenlemelere aykırılık ve güvenlik ihlali nedeniyle feshedilen dökme gaz sözleşmeleri de Kuruma 30 gün içerisinde bildirilir. Dağıtıcı 
lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. 
Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. 
Şikayet başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sahiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir. 

(3) Piyasa faaliyetleri ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyetlere ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma yapılır. 
(4) Kuruma sunulan ihbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik numarası, iş veya ikametgah adresiyle birlikte söz 

konusu şikayete ilişkin bilgi ve belgeler yer alır. İhbar ve şikayet dilekçelerine ihbar veya şikayete konu satış belgesinin aslı veya fotokopisi ile konu ile 
ilgili daha önce yapılan başvuru ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler eklenir. Ad-soyad, imza veya adres unsurlarından herhangi birini taşımayan veya 
genel nitelikli yakınmaları içeren ihbar ve şikayet dilekçeleri işleme konulmaz. Ancak bu gibi dilekçeler somut bilgilere dayandırılıyor veya ekinde 
inandırıcı belgeler taşıyor ise işleme konulabilir.  

(5) Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine, gerekirse Kurum personeli veya Kurum adına denetim yap-
makla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu LPG’nin teknik 
düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuar analiziyle belirlenir.  

(6) İhbar ve şikayet konusunun LPG’nin  teknik düzenlemelere uymadığı yönünde olması ve yapılan laboratuar analizinin bu iddiayı doğrulamaması 
halinde, ihbar ve şikayet Kurul gündemine alınmaksızın işlemden kaldırılır. 

(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği konusundaki somut ihbar ve şikayetler ile adli 
veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  bu konudaki bildirimleri üzerine; Başkan, konunun aciliyetini, delillerin 
kaybolma ve karartılma ihtimalini değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere Kurum per-
sonelini görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını talimatlandıra-
bilir. Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti 
yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti veya LPG ikmalini geçici 
olarak mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda  gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunur. 
Yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, gerek görürse konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar verir. 

(8) Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede ilgili mercilere bildirilir. 

Numune alma, test ve analiz 
MADDE 15- (1) Denetim, ön araştırma, soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen 

analizler yapılmak üzere numune alınır. Numune alınma şekli ve usulü, ilgili Türk Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır. Numune, biri şahit numune 
olmak üzere üç adet halinde alınır. Alınan numuneler için örneği ek-1’de yer alan numune alma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutana-
ğın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Test ve analizlerin, Kurum adına denetim 
yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yaptırılması halinde, tutanağın bir nüshası bu kuruluş-
larda kalır. 
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(2) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilişkisini gösterecek şekilde örneği ek-2’de yer alan 
numune etiketi konulur. 

(3) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içer-
isinde örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile laboratuara teslim edilir veya gönderilir. Laboratuar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. 
Test ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen 90 gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit nu-
mune imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar laboratuar tarafından saklanır. 

(4) Alınan numunelerin analizi, akredite laboratuarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuara teslim edilen veya gönderilen numunelere analiz listesi eklen-
memişse, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri 
değişime uğramadan 10 iş günü içerisinde yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuar, raporun bir nüshasını muhafaza eder, birer nüshasını 
da lisans sahibine ve gereği yapılmak üzere beş iş günü içerisinde Kuruma gönderir.  

(5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır. 
(6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye  aykırı çıkması halinde, geçici mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden 

müsadere kararı alınmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunulur. Bu durum, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen 
idari para cezası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.  

(7) Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, denetim yapılması ve numune alınması sırasında Kanunun 12 nci maddesi 
uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

Mühürleme 
MADDE 16- (1) LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, LPG’nin piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle 

durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuar analiziyle tespit 
edilir.  

(2) Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyetin yürütüldüğü tesis veya işletme herhangi bir 
ön araştırma ve soruşturma yapmaya gerek olmaksızın, lisans alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek 
hale getirilinceye kadar geçici olarak mühürlenir ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.  

(3) Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen otogaz bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda 
yapılan LPG ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. 

(4) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulu-
nulur.  

(5) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği ek-4’te yer alan mühürleme tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Mühürleme tutanağının bir nüshası 
ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Mühürleme, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bu kuruluşlarda kalır. Mühürleme işlemi, işletmenin 
veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur. 
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(6) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının 
personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. 

(7) Yetkililer dışında mührün sökülmesi halinde Kurum ilgili makama suç duyurusunda bulunur. Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faali-
yetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

 
Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi 
MADDE 17- (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye ilişkin  tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek 

kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, dü-
zenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya her-
hangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir. 

 
 DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

Ön Araştırma ve Soruşturmaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Ön araştırma 
MADDE 18- (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel 

kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olma-
dığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir. 

     (2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, 
Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında 
ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. 

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri 
ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu 
Başkanlığa sunar. 

Ön araştırmanın sonuçlanması 
MADDE 19- (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açıl-

mamasına karar verir. 
Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma 
MADDE 20- (1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire 

Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli uzman ve/veya uzman yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. 
Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. 

     (2) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içeris-
inde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir. 

154TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 
aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya 
lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. 

(4) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içerisinde giderilip giderilmediği Daire Başkanlığı tarafından tespit 
edilerek, Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. 

(5) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde giderilmiş olması halinde, geçici durdurma işlemi yapılmaksızın 
soruşturmaya devam edilir.  

(6) Verilen süre içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın tam olarak giderilmemiş olması halinde ise Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden 
az yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.  

(7) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden 
olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyet 
yapılamaz. 

Delillerin toplanması 
MADDE 21- (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli  bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine 

sahip olup; gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, 
gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.  

(2) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge, bilgi ve numuneyi vermekle yükümlüdür. Gizlilik gerekçesiyle 
bilgi, belge ve numune vermekten imtina edilemez. 

(3) Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek veya tüzel kişi, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili 
her zaman Kuruma sunabilir. 

Raporun tebliği ve savunma 
MADDE 22- (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Rapor-

da ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek 
veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla gerekli 
önlemler alınır. 

(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen 
hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan 
gerçek veya tüzel kişinin haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. 

 (3) Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yap-
makla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel 
kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir. 
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 (4) Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili 
soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerin-
deki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar. 

(5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır. 
Kurul Kararı 

 MADDE 23- (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.  
(2) Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, 

ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.  
Ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmayan haller 

  MADDE 24 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yö-
netmelikte düzenlenen ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirlenenler için, Daire Baş-
kanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye onbeş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili 
gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. 
  (2) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tara-
fından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanmasını kararlaştırır. 
  Doğrudan para cezası uygulanabilecek haller 

 MADDE 25- (1) İhbar veya şikayet üzerine ya da yapılan denetimler sırasında; 
a) Alınan LPG numunesinin ilgili teknik düzenlemeye uymadığının akredite laboratuar analiz raporu ile tespit edilmesi halinde,
b) Lisansa tabi bir piyasa faaliyetinin lisans alınmaksızın yapılmakta olduğunun tespit edilmesi veya lisans almaksızın hak konusu yapılan

tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması hallerinde, 
 herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma almaya gerek olmaksızın Kurul tarafından Kanunun 16 ncı maddesi hüküm-

leri uygulanır. 
Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller  
MADDE 26- (1) İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tes-

pit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların Kurul tarafından, ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık ve yeterli görül-
mesi halinde; ilgili denetim raporunun soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerin-
de yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır. 

Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili 
 MADDE 27- (1) Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para cezası kararı verilmesi 
halinde, kararın tebliğiyle birlikte para cezası tahakkuk eder. 
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   (2) İdari para cezalarının tahakkuk tarihini izleyen otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağla-
nır.  Kurulca verilen para cezasının tahsili  21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. İdari 
para cezaları tahsil edilinceye kadar, mahkeme kararı ile ilgililerin varlıklarına tedbir konulabilir.    
  (3) Kurul Kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştay’a başvurulabilir. Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması, 
kararların uygulanmasını ve para cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz. 
  (4) Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuya duyurulur. 
    

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
 Sürelerin başlama tarihi 
 MADDE 28- (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar. 
 Tebligat 
 MADDE 29- (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Kanun hükümleri uygu-
lanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmi Gazete’de yayımlanır. 
 Adli ve idari makamlara başvuru 
 MADDE 30- (1) Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya soruşturmanın herhangi bir safhasında elde edilen bulgular netice-
sinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kara-
rı alabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere bildirilir.  
 (2) Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyuru-
sunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir. 
 Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
 MADDE 31- (1) LPG piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla LPG 
piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve De-
netimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
      
 Yürürlük 
 MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 
 EKLER 
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EK-1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI 

Yukarıda cinsi ve muhteviyatı belirtilen  LPG sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda üç adet numune alınarak, mührü bozulmadan 
açılmayacak şekilde mühürlenmiştir. Durumu tespit eden iş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ile numunelerden bir adeti ilgiliye 
verilmiştir.  

………………; …/…/….  

Resmi Müşahit (Varsa) 
Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası 

Tutanak Seri No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı 

Lisans No 
Numune Alınan Yerin Adresi/Taşıt Plakası/ Gemi Sicil No/Tank Nu-
marası/Vagon No 

Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb) 

Numunenin Alındığı Tarih/Saat 
Alınan Numunenin Cinsi/Türü 

Alınan Numune Miktarı 
Numunesi Alınan Ürünün Toplam Miktarı 

Numune Alma Gerekçesi 

Numune Etiket Seri No 
Numuneyi Alan Kurumun Adı 

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı, Görevi/
Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası 

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/ Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Adı-
Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi 
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EK-2: NUMUNE ETİKETİ 

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı, 
Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası 

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/ Yetkilisinin/Vekilinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No-
su, İmzası, Kaşesi 

Numune Etiket Seri No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı 

Lisans No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel  Kişinin Adresi 

Numunenin Alındığı Tarih/Saat 

Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb) 

Alınan Numunenin Cinsi/Türü 

Numune Alma Tutanağı Seri No 

Numuneyi Alan Kurumun Adı 
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EK-3: NUMUNE TESLİM TUTANAĞI 

Yukarıda cinsi ve muhteviyatı yer alan, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan ve standartlara uygun kaplarda teslim edilen LPG nu-
muneleri, analiz edilmek üzere üç nüsha olarak tanzim edilmiş işbu tutanakla teslim alınmıştır. 

(*)Analiz cinsi belirtilmemiş veya analiz listesi eklenmemiş ise, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. 

Tutanak Seri No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı 

Lisans No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adresi 

Numunenin Alındığı Tarih/Saat 

Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb) 

Numuneyi Teslim Alan Laboratuvarın Adı 

Numunenin Laboratuvara Teslim Edildiği Tarih 

Teslim Edilen Numunenin Cinsi ve Türü 

Teslim Edilen Numune Sayısı 

Şahit Numune Teslimi (Var/Yok) 

İstenen Analizin Cinsi (*) 

Numune Etiket Seri No 

Numuneyi Teslim Edenin Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. 
Kimlik Nosu, İmzası 

Numuneyi Teslim Alanın Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. 
Kimlik Nosu, İmzası 
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 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  

YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 — 10/05/2006 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı “Ön araştırma ve soruştur-
ma”  olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 20- (1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Dai-

re Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli uzman ve/veya uzman yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. 
Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. 

(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde ta-
mamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir. 

(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 
aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisan-
sının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. 

(4) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde giderilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, geçici durdurma 
işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilir. Verilen süre içerisinde, aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ise Daire 
Başkanlığı tarafından konu Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az yüzseksen 
günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.  

(5) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurul-
masına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak 
lisans gerektiren faaliyet yapılamaz.” 

 MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına  (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş-
tir. 

 “c) Lisansa tabi olmayan tüplü LPG bayilik faaliyeti ile dökme LPG kullanıcılarının mevzuata aykırı işlemlerinin tespiti hallerinde,” 
 
Yürürlük  
Madde 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA   
YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise, örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile 
laboratuara teslim edilir veya gönderilir. Laboratuar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Test ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen 90 gün 
içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması 
halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar laboratuar tarafından saklanır.” 

“(4) Alınan numunelerin analizi, akredite laboratuarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuara teslim edilen veya gönderilen numunelere analiz listesi 
eklenmemişse, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuar, yapılması istenilen analizleri numune özel-
likleri değişime uğramadan yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuar, raporun bir nüshasını muhafaza eder, birer nüshasını da lisans sa-
hibine ve gereği yapılmak üzere Kuruma gönderir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 27 – (1) Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para cezalarının süresi içerisinde 

ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.   
(2) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.  
(3) Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuya duyurulur.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi  Sayısı 

10/5/2006  26164 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi  Sayısı 
23/2/2008  26796 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  

YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“(3) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içe-
risinde örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile Laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Test ve ana-
liz raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune 
imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar Laboratuvar tarafından saklanır.” 

“(4) Alınan numunelerin analizi, akredite Laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Kurum tarafından belirlenen tek-
nik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün içerisinde 
yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder iki nüshasının, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye ve-
rilmek üzere numune alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma beş iş günü içinde gönderir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 25 – (1) Kaçak petrol ikmali dolayısıyla ilgili kişiler hakkında mahkemece verilen mahkumiyet veya müsadere kararlarının kesinleşmesi 

halinde, herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma almaya gerek olmaksızın doğrudan �dar� para cezası uygulanır.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi  Sayısı 

10/5/2006  26164 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi  Sayısı 
1  23/2/2008  26796 
2  31/10/2008  27040 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  
YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Numune alma iş-
lemi sırasında düzenlenecek tutanağa, numunenin alındığı ürünün miktarı yazılır.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yeter-
siz görülmesi halinde, geçici mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye başvu-
ruda bulunulur. Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune alınan ürünün ortadan kaldırılması, elden 
çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen ürün 
miktarının değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilmesi talep edilir. Bu durum, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen idari para ce-
zası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  
YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir. 

“(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 
aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisan-
sının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda bulu-
nulmadan işlem tesis edilir.” 

 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması 
 
MADDE 24 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hareket ettiklerine dair ye-

terli bilgi ve belge içeren tespitler hakkında Kurul, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğ-
rudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verir. Bu doğrultuda Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş gün-
den az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle 
birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. 

(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için Kanu-
nun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen, süre verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık giderilmez ise geçici durdurma prose-
dürlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edilir. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi 
halinde, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili dairece doğrudan iptal edilir. 

(3) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafın-
dan sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.” 
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi  Sayısı 

10/5/2006  26164 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi  Sayısı 
1-  23/2/2008  26796 
2-  31/10/2008  27040 
3-  1/2/2012  28211 
4-  3/1/2013  28517 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA  

YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR  
HAKKINDA YÖNETMELİK (SON HALİ ) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın güvenli ve ekonomik 

olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir.  

 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  ve 

02/03/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını, 
b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını, 
c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını, 
ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını, 
d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul Kararları ile diğer düzenlemeleri, 
e) Kanun: 02/03/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası  Kanunu  ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-

masına Dair Kanunu,   
f) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri, 
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,   
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,  
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h) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
ı) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbon-

lar veya bunların karışımını, 
i) Şahit numune: Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin

zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetimle görevli kişi tarafından alınan numuneyi,  
j) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında Türk Standardları Enstitüsü

standartları, ilgili ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
k) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
l) Uzman: Enerji uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Enerji uzman yardımcısını,
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar 

Denetim 
MADDE 4- (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümler-

ine uygunluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen LPG, LPG tüpleri ve LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelere uygun-
luğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması 
suretiyle yapılan çalışmalardır. 

Denetimlerin yürütülmesi 
MADDE 5- (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından  hizmet alımı yoluyla 

denetime tâbi tutar. 
(2) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.  
(3) 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 9 uncu maddede belirtilen ilkeler, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları için de geçerlidir. 
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Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri 
MADDE 6-  (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;  
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtlarını ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan LPG ve LPG ile ilgili her türlü emtianın incelenmesini ve numune alınmasını sağlamakla,
c) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi

halinde suretlerini zamanında vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir ortam sağlamakla, 
ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları imzalamakla,  
d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmekle,
yükümlüdür.  
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edemez. 

Denetim yapan kurum personelinin yetkileri 
MADDE 7- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;  
a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı inceleme, bu emtiadan numune alma ve

yetkilendirildiği takdirde söz konusu tesis ve işletmeleri Kurul kararı alınıncaya kadar mühürlemeye, 
b) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kayıtlarını inceleme, bunların suretlerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,
c) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi ve belge istemeye, 
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmaya, görüş

ve önerilerini Kuruma sunmaya, 
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülkiye amirleri ve kolluk kuvveti  ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,
yetkilidir. 

Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri 
MADDE 8-  (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;  
a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içerisinde muhafaza ve işin

bitiminde iade etmekle,  
b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya

dolaylı şekilde kendi veya üçüncü kişiler yararına kullanmamakla, 

169TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



c) Defter kayıtları ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh, ilave ve düzeltme yapmamakla,
ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yöne-

time müdahale etmemekle,   
yükümlüdür. 

Denetimde uyulacak ilkeler 
MADDE 9- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti sırasında aşağıdaki ilkelere uyar: 
a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,
c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen ve titizliği göstermek,
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına uymak,    
d) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin

sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.   

Denetim yapmakla görevli personelin kendisini tanıtma zorunluluğu 
MADDE 10- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile özel denetim kuruluşlarına ait personel, göreve başlamadan önce kimlik belgesi ve  görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi 
veya tüzel kişi yetkilisine tanıtmak zorundadır. Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin çerçevesi yer alır. 

Yazışma usulü 
MADDE 11- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin gerektirdiği durumlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı 

yazışmaları ilgili hizmet birim amiri aracılığıyla veya yetkilendirilmesi durumunda doğrudan yapar. Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları, denetimin gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar. 

Raporların sunulması 
MADDE 12- (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen rapor ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından düzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar, ilgili 
hizmet birim amirine iletilir. İlgili hizmet birim amiri, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları Başkanlığa sunar. Başkan, söz 
konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine öncelikle alır. 
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Yaptırımlar 
MADDE 13- (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları 

tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, Dördüncü Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde işlem 
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhbar ve Şikayet, Numune Alma, Analiz ve Mühürleme 

İhbar ve şikayetler 
MADDE 14- (1) LPG’nin niteliğine veya LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelerinin ihlaline ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri öncelikle 

bunların  satın alındığı kişiye ve/veya bu kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap alınamadığı 
takdirde Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle 
yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

(2) Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat 
çerçevesinde yapılan tek elden satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemek ve otogaz bayilikleri ile tüplü LPG bayiliğinin 
iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte 30 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca teknik düzenlemelere aykırılık ve güvenlik ihlali 
nedeniyle feshedilen dökme gaz sözleşmeleri de Kuruma 30 gün içerisinde bildirilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, 
kullanıcılardan gelen şikayet başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. Şikayet başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sa-
hiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir. 

(3) Piyasa faaliyetleri ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyetlere ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma yapılır. 
(4) Kuruma sunulan ihbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik numarası, iş veya ikametgah adresiyle birlikte söz 

konusu şikayete ilişkin bilgi ve belgeler yer alır. İhbar ve şikayet dilekçelerine ihbar veya şikayete konu satış belgesinin aslı veya fotokopisi ile konu ile 
ilgili daha önce yapılan başvuru ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler eklenir. Ad-soyad, imza veya adres unsurlarından herhangi birini taşımayan veya 
genel nitelikli yakınmaları içeren ihbar ve şikayet dilekçeleri işleme konulmaz. Ancak bu gibi dilekçeler somut bilgilere dayandırılıyor veya ekinde 
inandırıcı belgeler taşıyor ise işleme konulabilir.  

(5) Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine, gerekirse Kurum personeli veya Kurum adına denetim yap-
makla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu LPG’nin teknik 
düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuar analiziyle belirlenir.  
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(6) İhbar ve şikayet konusunun LPG’nin  teknik düzenlemelere uymadığı yönünde olması ve yapılan laboratuar analizinin bu iddiayı doğrulamaması 
halinde, ihbar ve şikayet Kurul gündemine alınmaksızın işlemden kaldırılır. 

(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği konusundaki somut ihbar ve şikayetler ile adli 
veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  bu konudaki bildirimleri üzerine; Başkan, konunun aciliyetini, delillerin 
kaybolma ve karartılma ihtimalini değerlendirerek denetim başlatabilir, başka merciler tarafından başlatılmış olan denetimlere katılmak üzere Kurum per-
sonelini görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarını talimatlandıra-
bilir. Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti 
yapıldığı ya da kaçak veya menşei belli olmayan LPG ikmal edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti veya LPG ikmalini geçici 
olarak mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda  gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunur. 
Yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, gerek görürse konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar verir. 

(8) Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede ilgili mercilere bildirilir. 

Numune alma, test ve analiz 
MADDE 15- (1) Denetim, ön araştırma, soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen 

analizler yapılmak üzere numune alınır. Numune alınma şekli ve usulü, ilgili Türk Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır. Numune, biri şahit numune 
olmak üzere üç adet halinde alınır. Alınan numuneler için örneği ek-1’de yer alan numune alma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutana-
ğın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Test ve analizlerin, Kurum adına denetim 
yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yaptırılması halinde, tutanağın bir nüshası bu kuruluş-
larda kalır. (Ek Cümle R.G. 03.01.2013 Sayı 28517, Md.1) Numune alma işlemi sırasında düzenlenecek tutanağa, numunenin alındığı ürünün miktarı yazılır 

(2) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ilişkisini gösterecek şekilde örneği ek-2’de yer alan 
numune etiketi konulur. 

(Değişik fıkra: 21.02.2012 Sayı: 28211, Md.1)  
(3) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içeri-

sinde örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile Laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Test ve analiz 
raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune im-
ha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar Laboratuvar tarafından saklanır. 

(Değişik fıkra: 21.02.2012 Sayı: 28211, Md.1)  
(4) Alınan numunelerin analizi, akredite Laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Kurum tarafından belirlenen tek-

nik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün içerisinde 
yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını muhafaza eder iki nüshasının, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye ve-
rilmek üzere numune alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma beş iş günü içinde gönderir. 
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(5) Test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır. 
(Değişik fıkra: R.G. 03.01.2013 Sayı 28517, Md.1)  
(6) Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yeter-

siz görülmesi halinde, geçici mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye 
başvuruda bulunulur. Numune alınmasından müsadere kararının verilmesine kadar geçecek süre zarfında numune alınan ürünün ortadan kaldırılması, 
elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde, ilgili mahkemeden numune alma tutanağında belirtilen 
ürün miktarının değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilmesi talep edilir. Bu durum, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen idari para 
cezası ve/veya idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(7) Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, denetim yapılması ve numune alınması sırasında Kanunun 12 nci maddesi 
uyarınca gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

 
Mühürleme 
MADDE 16- (1) LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, LPG’nin piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle 

durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuar analiziyle tespit 
edilir.  

(2) Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyetin yürütüldüğü tesis veya işletme herhangi bir 
ön araştırma ve soruşturma yapmaya gerek olmaksızın, lisans alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek 
hale getirilinceye kadar geçici olarak mühürlenir ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır.  

(3) Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen otogaz bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılığının tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda 
yapılan LPG ikmali geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. 

(4) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulu-
nulur.  

(5) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği ek-4’te yer alan mühürleme tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Mühürleme tutanağının bir nüshası 
ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Mühürleme, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası bu kuruluşlarda kalır. Mühürleme işlemi, işletmenin 
veya tesisin görünür bir yerine levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur. 

(6) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarının 
personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. 

(7) Yetkililer dışında mührün sökülmesi halinde Kurum ilgili makama suç duyurusunda bulunur. Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faali-
yetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
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Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi 
MADDE 17- (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye ilişkin  tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek 

kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, dü-
zenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya her-
hangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir. 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
Ön Araştırma ve Soruşturmaya İlişkin Usul ve Esaslar 

(Değişik başlık: 23.02.2008 Sayı 26796, Md.1) Ön araştırma ve soruşturma 
MADDE 18- (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine, LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel 

kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olma-
dığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir. 

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Ku-
rumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında 
ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. 

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri 
ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu 
Başkanlığa sunar. 

Ön araştırmanın sonuçlanması 
MADDE 19- (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açıl-

mamasına karar verir. 

Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma 
MADDE 20-(Değişik md. RG. 23.02.2008 Sayı 26796 RG Md.2)  (1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği 

takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli uzman ve/veya uzman yardımcıları 
vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. 

(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde 
tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir. 
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(Değişik fıkra: RG. 30.08.2014 Sayı 29104, Md. 1 )  
(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya 
lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda 
bulunulmadan işlem tesis edilir. 

 (4) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde giderilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, geçici durdurma 
işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilir. Verilen süre içerisinde, aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ise Daire 
Başkanlığı tarafından konu Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az yüzseksen 
günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.  

(5) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına 
neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faali-
yet yapılamaz.” 

Delillerin toplanması 
MADDE 21- (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli  bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine 

sahip olup; gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların aslı ve/veya örneklerini alabilir, 
gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir.  

(2) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge, bilgi ve numuneyi vermekle yükümlüdür. Gizlilik gerekçesiyle 
bilgi, belge ve numune vermekten imtina edilemez. 

(3) Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek veya tüzel kişi, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili 
her zaman Kuruma sunabilir. 

Raporun tebliği ve savunma 
MADDE 22- (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Rapor-

da ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek 
veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Raporda, ihbar veya şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla gerekli 
önlemler alınır. 

(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen 
hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan 
gerçek veya tüzel kişinin haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. 

(3) Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yap-
makla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel 
kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi onbeş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.     
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(4) Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili 
soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerin-
deki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar. 

 (5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır. 
 
Kurul Kararı 
MADDE 23- (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.  
 (2) Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, 

ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.  
 
(Değişik Başlık ve Madde 30.08. 2014 Sayı: 29104, Md. 1)  Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması 
MADDE 24 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hareket ettiklerine dair 

yeterli bilgi ve belge içeren tespitler hakkında Kurul, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya 
doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verir. Bu doğrultuda Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş 
günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi 
görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. 

(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için 
Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen, süre verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık giderilmez ise geçici durdurma 
prosedürlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edilir. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı 
gelmesi halinde, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili dairece doğrudan iptal edilir. 

(3) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafın-
dan sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır. 

 
Doğrudan para cezası uygulanabilecek haller 
MADDE 25- (Mülga Madde RG. 30.08.2014 Sayı: 29104, Md. 3) Yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller  
MADDE 26- (1) İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tes-

pit edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıkların Kurul tarafından, ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık ve yeterli görül-
mesi halinde; ilgili denetim raporunun soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerin-
de yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır. 
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Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili 
(Değişik madde RG 31.10.2008 Sayı: 27040, Md. 2 ) Madde 27- (1) Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye 

tebliğ edilir. İdari para cezalarının verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.   
(2) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurulabilir.  
(3) Kurulca kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuya duyurulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sürelerin başlama tarihi 
MADDE 28- (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlar. 

Tebligat 
MADDE 29- (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Kanun hükümleri uygu-

lanır. Ancak, ilanen yapılacak tebligatlar Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Adli ve idari makamlara başvuru 
MADDE 30- (1) Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya soruşturmanın herhangi bir safhasında elde edilen bulgular netice-

sinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kara-
rı alabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere bildirilir.  

(2) Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyuru-
sunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 31- (1) LPG piyasasında yapılan gözetim ve denetimlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla LPG 

piyasasına ilişkin diğer mevzuat ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve De-
netimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 
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EK-1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıda cinsi ve muhteviyatı belirtilen  LPG sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda üç adet numune alınarak, mührü bozulmadan 

açılmayacak şekilde mühürlenmiştir. Durumu tespit eden iş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ile numunelerden bir adeti ilgiliye 
verilmiştir.  

………………; …/…/….  
 
 
 
 
 
 

     Resmi Müşahit (Varsa) 
     Adı ve Soyadı/Görevi/Unvanı/İmzası 

Tutanak Seri No    
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı    

Lisans No    
Numune Alınan Yerin Adresi/Taşıt Plakası/ Gemi Sicil No/Tank 
Numarası/Vagon No 

  

Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb)    

Numunenin Alındığı Tarih/Saat    
Alınan Numunenin Cinsi/Türü    
Alınan Numune Miktarı    
Numunesi Alınan Ürünün Toplam Miktarı    
Numune Alma Gerekçesi    
Numune Etiket Seri No    
Numuneyi Alan Kurumun Adı    

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. 
Kimlik Nosu, İmzası 

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/ Yetkilisinin/Vekilinin/
Personelinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi 
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EK-2: NUMUNE ETİKETİ 

Numune Etiket Seri No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı 

Lisans No 

Numune Alınan Gerçek veya Tüzel  Kişinin Adresi 

Numunenin Alındığı Tarih/Saat 

Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb) 

Alınan Numunenin Cinsi/Türü 

Numune Alma Tutanağı Seri No 

Numuneyi Alan Kurumun Adı 

Denetimle Görevli Personelin Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. 
Kimlik Nosu, İmzası 

Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/ Yetkilisinin/Vekilinin Adı-
Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, İmzası, Kaşesi 
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EK-3: NUMUNE TESLİM TUTANAĞI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda cinsi ve muhteviyatı yer alan, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan ve standartlara uygun kaplarda teslim edilen LPG nu-
muneleri, analiz edilmek üzere üç nüsha olarak tanzim edilmiş işbu tutanakla teslim alınmıştır. 

 

 
 
 
 
 
(*)Analiz cinsi belirtilmemiş veya analiz listesi eklenmemiş ise, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. 

Tutanak Seri No    
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticari Unvanı    
Lisans No    
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adresi    
Numunenin Alındığı Tarih/Saat    
Numunenin Alındığı Yer (Pompa, tank, tanker, boru hattı vb)    
Numuneyi Teslim Alan Laboratuvarın Adı    
Numunenin Laboratuvara Teslim Edildiği Tarih    
Teslim Edilen Numunenin Cinsi ve Türü    
Teslim Edilen Numune Sayısı    
Şahit Numune Teslimi (Var/Yok)    

İstenen Analizin Cinsi (*)    
Numune Etiket Seri No    

Numuneyi Teslim Edenin Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. 
Kimlik Nosu, İmzası 

Numuneyi Teslim Alanın Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı, T.C. Kimlik Nosu, 
İmzası 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 

FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak re-

kabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin 
bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması, uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,
b) Fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,
c) Fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,
ç) Fiyat değişikliklerine, 
d) Fiyat ilanına,
e) Piyasaya müdahaleye,
dair usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,
c) İlan Panosu: Otogaz istasyonlarında satışa sunulan otogazın fiyatının ilan edildiği panoyu,
ç) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 
d) Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
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g) LPG dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların LPG’yi tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satışını yapabileceği tavan
fiyatı, 

ğ) Otogaz bayi fiyatı: Otogaz Bayilerinin otogaz istasyonlarında araçlara LPG satışı yapabileceği fiyatı, 
h) Piyasa: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,
ı) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi gereken meblağı, ifade eder. 

LPG piyasasında fiyatlandırma 
MADDE 5 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe olu-

şur. 
(2) Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat 

oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler. 
(3) Otogaz bayilik lisansı sahipleri otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan ederler. 
(4) Yukarıda sayılan lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya ilan ettiği tavan fiyatlara uygun bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 

Fiyatlandırmaya ilişkin ilkeler 
MADDE 6 – (1) Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında; 
a) Para birimi olarak, Türk Lirası,
b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak;
1) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya  tanker sayaçları ile teslimatta 15°C sıcak-

lığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri, 
2) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre,
3) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri,
kullanılır. 

Fiyat değişiklikleri ve fiyatların kamuoyuna açıklanması 
MADDE 7 – (1) Fiyat değişikliği uygulamaya gireceği günün mesai saatinden önce Kuruma bildirilir ve bildirimi yapan lisans sahibinin (rafinerici 

lisansı sahibi hariç)  web sayfasında yayınlanır ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır. 
(2) Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında tavan olarak belirlenen fiyatlar Kuruma bildirilir ve internet aracılığıyla yayınlanır. 
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Fiyat ilanı 
MADDE 8 – (1) LPG Otogaz Bayilik  lisansı sahipleri; 
a) İstasyonlarında satışa sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosun-

da ilan etmekle, 
b) İlan panosunda yer alan fiyatların üzerinde otogaz satışı yapmamakla, 
c) Dağıtıcısı tarafından Kuruma bildirilen il tavan fiyatını aşmamakla, 
yükümlüdür. 
(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı yer alır. Aynı istasyonda 

akaryakıt ve otogaz satışı yapılması halinde bu bilgilere aynı ilan panosunda yer verilebilir. 
(3) İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi 

araçlarla yapılır. 
(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki otogaz fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır. 
 
Piyasaya müdahale 
MADDE 9 – (1) LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur. 
(2) LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelik-

te anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak 
üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
Kurum yetkilidir. 

 
Uyum yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan panolarını 31/12/2015 tarihine kadar 8 inci maddede yer alan hükümlere uygun hale 

getirir. 
 
Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin 

izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemek-
tir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında ilgili mevzuatta Kuruma sunulacağı belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımla-

nan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5, 

5/A, 5/B ve 5/C ve   ek 2 nci maddeleri, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Pet-
rol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi,  2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 12 nci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
b) Bildirim Sistemi: İlgili mevzuat uyarınca Kurulun veya Kurumun gerekli gördüğü bildirimlerin elektronik ortamda sunulduğu sistemi,
c) Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı (Talimat): Enerji piyasasına yönelik olarak Kurul kararıyla kabul edilen ve Kurum internet sayfasında yayımla-

nan; bildirim yükümlülüklerine ilişkin bilgiler,  Bildirim Sisteminin kullanımı ve bildirim yapılması ile ilgili işlemlere ilişkin kurallar bütününü, 
ç) Bildirim yapma ek süresi: Süresinde yapılamamış bir bildirimin yapılması veya hakkında düzeltme talebi oluşturulmuş bir bildirimin düzeltilmesi 

için bildirim yükümlüsüne tanınan ilave süreyi, 
d) Bildirim yapma süresi: Bildirim Sistemi Kullanım Talimatında belirtilen ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilebileceği zaman aralığını,
e) Bildirim yükümlüsü: Bildirim Sistemi kapsamında kendisinden bildirim yapması talep edilen gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Bildirim yükümlüsü yetkilisi: Bildirim yükümlüsü adına bildirim yapmak üzere yetkili gerçek kişileri,
g) Düzeltme bildirimi: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan düzeltilmiş beyanı,
ğ) Düzeltme talebi: Yapılmış bir bildirimin düzeltilmesine ilişkin Kurum veya bildirim yükümlüsü tarafından oluşturulan talebi, 
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h) Elektronik imza: 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imzayı,
ı) Enerji piyasası: Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını, 
i) Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan bildirimler için Kurum tarafından oluşturulan elektronik belgeyi,
j) Geç gönderim: Bildirimlerin bildirim yapma süresi geçtikten sonra yapılması durumunu,
k) Hatalı bildirim: Bildirimlerde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin bildirim form açıklamalarına uygun şekilde girilmemesi veya

bildirimlerde yer alan bilginin gerçeği yansıtmaması durumunu, 
l) İlgili Mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve Kurul kararlarını,
m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
o) LPG Piyasası Kanunu: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 
ifade eder. 
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler ve Gizlilik 

Genel ilkeler 
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: 
Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler dikkate alınır. 
Bildirimlerin işlenmesi, derlenmesi, bilgiye dönüştürülmesi ve bilgilerin açıklanması sürecinde; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik, sürat ve 

ekonomi göz önünde bulundurulur. 
(2) Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas alınır. 
Gizlilik 
MADDE 6 – (1) Kurum, enerji piyasasına ilişkin elde ettiği sırlarla, piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları ve mali sırları; mevzuatla yetkili 

kılınan merciler ve kamuoyuna veya ilgililere sunulacak raporlar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça gizli tutmak zorundadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bildirimlerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar 

Bildirimlerin toplanması 
MADDE 7 – (1) Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından Talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile 

yapılır. İhtiyaç duyulduğu takdirde,  elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da Kurum tarafından istenebilir. 
(2) Talimatın ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile gerçekleştirilerek Resmî Gazete’de ilan edilir ve Kurum internet sitesinde duyurulur. 
(3) Bildirim Sistemi kullanılarak yapılan dönemsel bildirimlere ilişkin düzeltmeler, bildirim yapma süresi sonuna kadar düzeltme talebi olmadan ya-

pılabilir, bu durumda Kuruma en son yapılmış olan bildirim geçerli kabul edilir. Yapılan bir bildirim için bildirim yapma süresi dolduktan sonra ne zama-
na kadar düzeltme talebi beyanında bulunulabileceği Talimatta yer alır. 

(4) Hatalı bildirim durumu, Talimatta belirtilen bildirim veya düzeltme yapma süresinin dolmasından itibaren dikkate alınır. 
(5) Bildirim yapma süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde bildirim süresi tatil gününü izleyen ilk iş gününün sonuna kadar 

uzatılır. 
(6) Talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında, ilgisine göre Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu, Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20 nci ve LPG Piyasası Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri hükümleri uygula-
nır. 

(7) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler için talimatta belirtilen dönemleri kapsar. 

(8) Lisans iptali işlemi, o lisansa dair iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu yükümlülükle-
rin yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

Bildirim yükümlüsü yetkilileri 
MADDE 8 – (1) Bildirim yükümlüleri, bildirim yükümlüsü yetkililerini belirlemek ve bu yetkililerin Bildirim Sistemini kullanabilmeleri için başvuru 

dilekçesi ile bildirim yükümlüsü yetkililerinin bildirim yükümlüsü adına Kuruma elektronik ortamda bildirim yapmaya münferiden yetkili olduğuna dair 
yazılı beyanı Kuruma sunmakla yükümlüdür. 

(2) Şirketin bildirim yükümlüsü yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda birinci fıkrada belirtilen belgeler güncellenerek Kuruma sunulur.  
(3) Bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun bir şekilde yapılmasından bildirim yükümlüsü sorumludur. 
İstisnalar 
MADDE 9 – (1) Bildirim yükümlüsü, bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte bildirim 

yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.   
(2) Mücbir sebepler veya bildirim yükümlüsünden kaynaklanmayan haklı sebepler nedeniyle bildirimlerin yapılamaması durumunda Kurum, bildi-

rimlerin yapılabilmesi için ilave süre ve yöntemler belirleyebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Atıflar 
MADDE 10 – (1) 09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıf-

lar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 11 – (1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN 
İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde l- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için İkmal İstasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kont-

rol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve açıl-

ma ruhsatı verilmesi esasları ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen tesisler hakkında yapılacak işlemleri kapsar. 
Hukuki dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1705 sayılı Ticaretle 
Tağşişin Men`i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1475 sayılı İş Kanunu, 3194 
sayılı İmar Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve  7397 sayılı Sigorta  Murakabe  Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğalgazdan elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan

başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımıdır. 
b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal istasyonu: LPG`nin sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak LPG`yi kul-

lanan sabit depolu karayolu taşıtlarına dispenser vasıtasıyla ikmal hizmetinin verildiği istasyonlardır. 
c) Dispenser: LPG`nin ölçülerek sabit depolu motorlu taşıtlara doldurulmasını temin eden ünitedir.
d) Depolama Yeri: LPG`nin depolanmasında kullanılan depolama tankı veya tanklarının bulunduğu yerdir.
e) Depolama Tankı: LPG`nin basınç altında depolanabileceği, anma hacmi 108,5 litreden büyük olan ve ilgili standardlara göre yapılmış atmosfere

kapalı kaptır. 
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f) Pompa ve Aksamı: LPG`nin depolama tankından emilip dispenserlere basınçlı olarak sevk edilmesini  sağlayan ünitedir.
g) Taşıt Dolum Yeri: Motorlu taşılların tanklarına LPG doldurulması için gerekli tesisatın bulunduğu yerdir.
h) Dökme LPG Dolum Yeri: Tankerlerden depolama tanklarına dolum yapılırken, dolum işlemleri   esnasında tankerlerin  durduğu, bağlantıların sö-

külüp takıldığı ve atmosferinde LPG buharının bulunabileceği yerdir. 
ı) İdari ve Yardımcı Tesisler Yeri: LPG ikmal istasyonunun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makine ve ekipmanların 

bakımlarının yapıldığı, binaların ve istasyonun ihtiyacı olan elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yerdir. j) TS 11939 Standardı: Sıvı-
laştırılmış Petrol Gazları (LPG) -İkmal İstasyonu- Karayolu Taşılları İçin- Emniyet Kuralları standardıdır. 

k) Geçiş Yolu: Taşıtların LPG ikmal istasyonuna girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan
kısmıdır. 

l) Sağlık Koruma Bandı: LPG ikmal istasyonunun çevreye olabilecek zararlı etkisi dikkate alınarak kendi parseli içinde istasyon etrafında bırakılma-
sı gereken iskan dışı alandır. 

m)Yetkili Makam: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye başkanlığı veya büyükşehir belediye başkanının yet-
kisini devredeceği ilçe belediye başkanlığıdır. Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliktir. 

n) İnceleme Kurulu: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye başkanlığınca veya
büyükşehir belediye başkanının yetkisini devredeceği   ilçe belediye başkanlığınca görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki 

teknik eleman üyeden oluşan kuruldur. 
Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan dışında ise valilikçe görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman 

üyeden oluşan kuruldur. 
o) Yer Seçimi İzni: LPG ikmal istasyonunun, kurulması öngörülen yerde kurulup kurulamayacağına dair yetkili makamın yazılı iznidir.
p) Kurma İzni Belgesi: İşverenin tesise ait gerekli plan, proje ve belgelerle müracaatı üzerine, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olması ha-

linde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek belgedir. 
r) Tesis İzni: Kurulacak LPG ikmal istasyonuna Yer Seçimi İzni verildikten sonra başvuruyu yapanın gerekli şartları yerine getirmesini müteakip

yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir. 
s) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.)
t) İşletme Belgesi: İşyeri kurulup Deneme İzni alarak faaliyete geçtikten sonra Kurma İzni Belgesine esas plan, proje ve belgelere uygun olarak

kurulduğunun tespiti halinde ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata aykırı husus bulunmaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından verilecek belgedir. 

u) Açılma Ruhsatı: Tesis İzni verilmiş, onaylı projesine uygun olarak kurulmuş ve uygunluğu tespit edilmiş LPG ikmal istasyonunun faaliyet gös-
termesine, yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir. 
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v) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden otogaz dağıtım ve pa-
zarlama şirketi statüsü almış olan LPG dağıtım şirketidir, 

y) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.)
z) Sorumlu Müdür; Kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birisinin eğitimim almış ve LPG ikmal istasyonunda işleri

yürütmek üzere görevlendirilen kişidir. 
İKİNCİ BOLUM 

Kuruluş, Emniyet Mesafeleri ,Genel Kurallar ve Emniyet Kuralları ,LPG Depolama Tankları ve Sağlık Koruma Bandı 
Kuruluş 
Madde 5- (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) LPG ikmal istasyonlarının kurulacağı alanların 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planlarına “LPG ikmal istas-

yonu” olarak işlenmesi şarttır. 
LPG ikmal istasyonlarının ruhsatlı akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz. 
Emniyet mesafeleri 
Madde 6- LPG ikmal istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan; depolama tankları, dispenserler, pompa ve aksamı, idari ve yardımcı tesisler ve bu-

nun gibi yerlerin; komşu arsa sınırı, karayolu, demiryolu, binalar, metro hatları, okul, cami, hastane, çocuk parkı, doğal gaz reglaj ve baz istasyonları, 
akaryakıt dispenserleri, depolama tankları ve bunun gibi yerlere olan mesafeleri, TS 11939 standardına uygun olacaktır. 

Ayrıca yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Geçiş Yolu İzin Belgesinin alınmasında; 
a) Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Karayolları Genel

Müdürlüğünden, 
b) Belediyelerin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için,
1) (Değişik:18/6/2003-2003/5928 K.)Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından,
2) Diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye başkanlığından, görüş alınacaktır.
Genel kurallar ve emniyet kuralları 
Madde 7- Bir LPG dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan LPG ikmal istasyonu kurulamaz ve işletilemez. LPG ikmal istasyonunun bu Yö-

netmelik hükümlerine göre kurulmasından. kuruluş standardlarının sağlanmasından, 
sürekliliğinden ve belgelendirilmesinden, ayrıca sisteme en az altı ayda bir yapılacak bakımlardan, işletme kusurları dışında, LPG ikmal istasyonu 

yetkilileri ile birlikte, bu istasyonlarla bayilik sözleşmesi yapan LPG dağıtım şirketleri de sorumludurlar.      LPG dağıtım şirketlerince, bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre gerekli ruhsat veya izinleri almamış LPG ikmal istasyonlarına LPG teslimatı yapılamaz. 

 LPG ikmal istasyonlarında; istasyonla ilgili genel kurallarda ve istasyonda bulunan depolama tankları, dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve 
aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama tesisatı ile diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kurallarında, TS 
11939 standardına uyulması zorunludur. 
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LPG depolama tankları 
Madde 8- LPG ikmal istasyonlarındaki depolama tankları, standardlarına uygun olarak, yer üstü ve yer altı tankları şeklinde yapılacaktır. 
Toplam tank su kapasitesi 40 m3`ten büyük LPG ikmal istasyonu kurulamaz. 
Sağlık Koruma bandı 
Madde 9- LPG ikmal istasyonlarında sağlık koruma bandının bırakılması zorunludur. Sağlık koruma bandının tespitinde, TS 11939 standardında be-

lirtilen emniyet mesafeleri göz önünde bulundurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yer Seçimi İzni, Tesis İzni, Deneme İzni ve Açılma Ruhsatı 

Yer Seçimi İzni 
Madde 10- LPG ikmal istasyonu kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler. Yer Seçimi İzni alabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 

yetkili makama başvururlar. 
Yer Seçimi İzni için istenilen bilgi ve belgeler; 
a) Dilekçe,
b) Kurulacak tesisin;
1) Adı,
2) Açık adresi,
3) Ada, pafta ve parsel numaraları,
c) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Tesisin kurulacağı yerin LPG ikmal istasyonu olacağına dair onaylı 1/5000’lik ve 1/1000’lik plan ve imar duru-

munu gösteren belge, 
d) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesidir.
İnceleme Kurulu, Yer Seçimi İzni için yapılan müracaatı değerlendirmek, tesisin kurulacağı yeri mahallinde incelemek ve bu Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinde belirtilen sağlık koruma bandını da dikkate almak suretiyle, yer seçimi raporunu düzenler ve görüşünü bildirir. 
İnceleme Kurulu tarafından yer seçimi raporu düzenlenmiş olan LPG ikmal istasyonlarının, Yer Seçimi İzni yetkili makam tarafından verilir. Yer Se-

çimi İzni verildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerlidir. Bu sürecinde Tesis İzni müracaatı yapılmaması halinde iki yıldan sonra yenilenmesi gerekir. 
Tesis İzni 
Madde 11- Yer Seçimi İzni alan LPG ikmal istasyonları Tesis İzni için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar. 
Tesis İzni için istenilen bilgi ve belgeler; 
a) Dilekçe,
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b) Yer Seçimi İzin Belgesi, 
c) LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi, 
d) Kurma İzni Belgesi, 
e) Yerleşim (vaziyet) planı, 
f) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporudur. 
Tesis izni için öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediği, İnceleme Kurulu tarafından incelenir. Kurul, Tesis İzni için görüşünü bildirir. Yetkili 

makam tarafından Tesis İzni verilir. 
 Tesis İzni verildiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir. Bu süre içinde tesisin kurulamaması halinde Tesis İzninin üç yıldan sonra yenilenmesi 

gerekir. 
Tesis İzni alan LPG ikmal istasyonları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili belediye veya valiliğe başvurarak İnşaat İzni, inşaat tamamlanınca da 

Yapı Kullanma İzin Belgesi alacaklardır. 
LPG ikmal istasyonlarında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre bırakılan sağlık koruma bandı mesafeleri, imar planına işlenerek mahallin bele-

diye başkanlığınca, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valilikçe korunur. 
Deneme İzni 
Madde 12- (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.) 
Açılma Ruhsatı 
Madde 13- Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonları, Açılma Ruhsatı alabilmek için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama 

başvururlar. 
Açılma Ruhsatı için istenilen bilgi ve belgeler; 
a) Dilekçe, 
b) Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye veya valilikten alınacaktır), 
c) İsletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır), 
d) Valilik (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) görüşü, 
e) TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Türk Standardları Enstitüsünden alınacaktır), 
f) Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili belediye başkanlığından alınacaktır), 
g) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifîkası, 
h) Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tankları için katodik koruma projesi, ı) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, 
j) Emisyon İzni, 
k) Deşarj İzni (Araç yıkama ünitesi olan tesisler için), 
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i) Tank ve tesisatın test kontrol raporu (Üniversiteler, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Loydu ve bunun gibi akredite edilmiş kişi veya kuruluşların 

herhangi birinden alınacaktır), 
m) Sorumlu müdür sözleşmesi, 
n) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair, TS 11939 standardı esas alınmak üzere ilgili belediye itfaiye 

müdürlüğünden alınacak belge, 
o) Ticaret odası kaydı, 
p) Vergi levhası, 
r) Ticaret Sicili Gazetesi, 
s) İmza sirküleri. 
Tesis izni verilmiş LPG ikmal istasyonu İnceleme Kurulu tarafından yerinde incelenir. Dosyasındaki bilgilere uygunluğunun tespiti yapılarak, açıl-

ma iznine esas İnceleme Kurulu Raporu düzenlenir. Açılma Ruhsatı verilmesi uygun görüldüğü takdirde, yetkili makama teklif yapılır ve Açılma Ruhsatı 
Belgesi yetkili makam tarafından onaylanır. 

(...)(1) Açılma Ruhsatı olmayan LPG ikmal istasyonları faaliyete geçemez. 
(...)(1) Açılma Ruhsatının verilmesi safhasında yapılacak tetkiklerde, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere aykırı bir beyan ve tesislerde projelere ay-

kırı bir durum tespit edilmesi halinde, İnceleme Kurulu tarafından durum yeniden değerlendirilir. 
LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için, ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere bir ay süre verilir. Süre so-

nunda aykırılık giderilmemişse. İnceleme Kurulu tarafından olumsuz değerlendirme raporu düzenlenir ve tesis kapatılır. 
Uygunluk halinde, açılma iznine esas inceleme Kurulu Raporu yeniden düzenlenir ve yetkili makarna teklif yapılarak. Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili 

makam tarafından onaylanır. 
Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilaveler 
Madde 14- Açılma Ruhsatı almış LPG ikmal istasyonlarında, yetkili makamın bilgisi ve yazılı müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave 

yapılamaz. 
İşlem dosyasında mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında, tesislerinde değişiklik ve ilave yapan sorumlular 

hakkında kanuni işlem yapılmakla birlikte, değişiklik için resmi müsaade alınıncaya kadar bütün tesisin faaliyeti, tesis yeniden bu Yönetmeliğe uygun 
hale getirilinceye kadar durdurulur. 

Ruhsatın geçerliliği 
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen Açılma Ruhsatı, ruhsat üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve iş için geçerlidir. Bunlar-

dan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. 
Ruhsatta belirtilen gerçek veya tüzel kişiliğin veya adres bilgilerinin değişmesi halinde, bir ay içinde dilekçeye ekli değişikliklerle ilgili bilgi, belge 

ve ruhsatın aslı ile yetkili makama başvurulur. 
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İnceleme Kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi ha-

linde bir rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat tanzim eder. 
Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden ruhsat alınması şarttır. 
Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya tahribi 
Madde 16- Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, bir dilekçeyle birlikte yetkili makama başvuru-

lur. 
İnceleme Kurulu tarafından yapılacak incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazır-

lanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makam tarafından yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı Belgesi yeniden dü-
zenlenir. 

(1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Deneme İzni veya” ibaresi ile beşinci fıkrada yer alan “Deneme İzni ve” ibaresi, 18/6/2003 tarih-
li ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkarılmıştır. 

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Kanuni İşlemler 
 

Denetim ve kanuni işlemlerin uygulanması 
Madde 17- LPG ikmal istasyonları; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından; 

İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve belediyelerin görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili denetimi altındadır.(1) 

a) Yer Seçimi İzni veya Tesis İzni alınmadan kurulmaya başlanan LPG ikmal istasyonları hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

b) Açılma Ruhsatı (...) (1)  almadan faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından  kapatılır. 
Ayrıca sorumlular hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
c) TS 11939 standardına aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men`i ve İhracatın Muraka-

besi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
d) Toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
e) Ayrıca LPG ikmal istasyonlarında, yukarıda sayılan kanunlar ile bu kanunlar dışında kalan kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanına giren 

mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu 

Madde 18- LPG ikmal istasyonlarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması, bu Yö-
netmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. 

Sorumlu müdür tayini 
Madde 19- LPG ikmal istasyonlarında işlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu 

müdür; kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birinin eğitimim almış bir mühendis olmalıdır. Bir mühendis aynı il sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren ve en fazla beş LPG İkmal istasyonundan sorumlu olabilir. 

İzin ve ruhsatların alınma süresi 
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izin ve ruhsatların alınmasında; müracaat ve eklerinde eksik ve yanlışlık bulunmadığında, kamu 

kurum ve kuruluşlarınca özel 
mevzuatında hüküm bulunanlar için söz konusu süreler içinde. Özel mevzuatında sürelere ait hüküm bulunmaması halinde ise müracaat tarihinden 

itibaren en geç 30 gün içinde izin ve ruhsatlar verilir. 
(1) 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında geçen “Çevre Bakanlığı” ibaresi, “Çevre ve Or-

man Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş, (b) bendinde yer alan “veya Deneme İzni ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden 
çıkarılmıştır. 

 ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Geçici Madde l - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına 
göre, LPG ikmal istasyonları ile ilgili olarak çeşitli isimler altında yayımlanmış olan yönetmelik ve tebliğler, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir ve mev-
zuat uyumu sağlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(1) 

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları ruhsat 
almak için, ruhsatlı olanlar da bilgi vermek üzere yetkili makama başvuru yapmak zorundadırlar. 

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan LPG ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler:
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alan LPG ikmal istasyonları, 

en geç 30/9/2003 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getireceklerdir.(1) 
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30/9/2003 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının daha önce almış oldukları 
ruhsatlar yetkili makam tarafından iptal edilerek faaliyetleri durdurulur.(1) 

1) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasında 
mahsur bulunmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları hakkında, bu Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır. 

2) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasının 
mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu ala-
nın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır. 

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen işlemde olan müracaatların tekemmülü bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 
c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten Önce, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler; 
1) Yer Seçimi izni olmayan, ancak toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından mahsurlu olmadığı İnceleme Kurulu tarafından 

tespit edilen ve TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olan istasyonlara, gerektiğinde tesis yerini terk edeceği ve hiçbir hak ta-
lep etmeyeceği hususlarının noter kanalıyla taahhüt edilmesi halinde. Açılma Ruhsalı alabilmeleri için, tesis yerinde yeni imar projesinin uygulama süre-
si göz önüne alınarak yetkili makam tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar süre verilir. 30/9/2003 tarihi-
ne kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının yetkili makam tarafından faaliyetleri durdurulur.(1) 

1.1) Bu LPG ikmal istasyonlarında, tesisin bulunduğu alanı kapsayan imar planının o kısmında veya bütününde yapılan değerlendirme sonucu, bu-
lunduğu yerde kalmasında mahsur bulunmadığının tespiti halinde, plan tadilatı yapılarak yeni imar durumuna göre düzenlenen proje esas alınarak, bu 
Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır. 

(1) 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Geçici Madde 1’de yer alan, “bir yıl içinde” ibaresi, “30/9/2003 tarihine kadar”, 
Geçici Madde 2’nin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en geç bir yıl içinde” ibaresi, “en geç 30/9/2003 tarihine kadar”, “Bir yıllık süre sonunda” iba-
resi, “30/9/2003 tarihine kadar”; (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi, “30/9/2003 tarihine kadar”, “bir yıllık süre sonunda” iba-
resi ise “30/9/2003 tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve 12/2/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

 1.2) Yapılan plan irdelemesi sonucu, bulunduğu yerde kalmasının mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tara-
fından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır. 

2) Yer Seçimi İzni olan fakat toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından uygun olmayan, ancak alınacak bir takım tedbirlerle 
mahsurlarının giderilebileceği inceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG ikmal İstasyonlarının, eksiklikleri giderilinceye kadar yetkili makam tarafın-
dan faaliyetleri durdurulur. (Mülga son cümle: 18/6/2003-2003/5928 K.) 

3) Yer Seçimi İzni olmayan, aynı zamanda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından da uygun 
olmadığı İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek 

tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır. 
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Yukarıdaki hükümlere göre yetkili makam tarafından Açılma Ruhsatı alamayacağı kesinleşmiş ve faaliyetleri durdurulmuş olan LPG ikmal istasyon-
ları, en geç bir ay içerisinde istasyonu kuran gerçek, tüzel kişi veya LPG dağıtım şirketi tarafından söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümle-
rine göre kullanımı sağlanır. Bu süre içerisinde söktürülmeyen LPG ikmal İstasyonları yetkili makam tarafından söktürülür veya söktürülür ve masrafı 
ilgililerden tahsil edilir. 

Yürürlük 
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/1/2002 TARİH VE 2002/3563 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 

Tarihi  Numarası  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler  Yürürlüğe Giriş Tarihi 

18/6/2003  2003/5928  7 nci madde 12/2/2003  7/8/2003 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve nitelikle-
rinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında; dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında görev alacak sorumlu müdür-
lerin yetki, sorumluluk ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

Dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 13/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar 
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 
Kurum: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
Kurul: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulunu,  
Başkan: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını, 
Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini, 
Dolum Tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-

kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

İlgili mevzuat: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 

Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren  bir eylem ve-
ya ihmali, 

Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kuru-
lup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî 
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak 
hizmet veren tesisleri, 

Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,Sorumlu müdür belgesi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları 
Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimini başarı ile bitirenlere verilen belge, 
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  Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya 
sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan  bir fiil veya ihmali, 
 Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mev-
zuatla getirilen düzenlemeleri,  ifade eder. 

İKİNCİ  BÖLÜM 
Sorumlu Müdürlere İlişkin  Hükümler 

 Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu 
 Madde 5 — Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.  
 Sorumlu müdürler, aynı il sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilir.  
 Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar. 
 Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 
 Madde 6 — Sorumlu müdür olacak kişilerde;  
 a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin eğitimini almış olmak, 
 b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak, 
 c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak, şartları aranır. 
 Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri 
 Madde 7 — Sorumlu müdürler; 
 a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağla-
mak,  
 b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak,  
 c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,  
 d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
 e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde 
bulundurmamak, 
 f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik dü-
zenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,  
 g) Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her 
türlü tedbiri almak, 
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h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testleri-
nin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,  

ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli 
gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak, 

j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak,
ile yükümlüdür.

Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi 
Madde 8— Sorumlu müdürlerin;  

a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden  ayrılmaları ya da görev değişikliği,
b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini  yenilememeleri,
c) İş akitlerinin feshi,
d) Görevlerini  yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri,
e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi,
f) Tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer almaları,
g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti,
hallerinde görevleri sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Madde ve Son Hükümler 

Geçici Madde 1 — Halen LPG piyasasında sorumlu müdür olarak görev yapanlar, sorumlu müdür belgesini 13/6/2006 tarihine kadar almak zorunda-
dır.  

Yürürlük 
Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 
EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurtiçi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, 
bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, 
tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG do-
lum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar. 

Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak, hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,
b) Dağıtım: LPG'nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli mar-

kası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve 
teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi, 

ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, teb-
liğ, genelge ve Kurul kararlarını, 

d) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunu, 
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e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
g) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak imalatını,
ğ) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, 

test, tamir ve bakım faaliyetlerini, 
h) LPG yetkili personel: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri

ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve 
imalatında görev alan diğer personeli, 

ı) Otogaz İstasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak ku-
rulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî 
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak 
hizmet veren tesisleri, 

i) Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
j) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbon-

lar veya bunların karışımını, 
k) Sorumlu Müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönet-

meliği"nde belirlenen personeli, 
l) Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili

mevzuatla getirilen düzenlemeleri, 
m) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  
Hedef ve İlkeler 

 Hedefler 
 MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle piyasadaki teknolojik 
gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve 
ekonomik kayıpların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 
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İlkeler 
 MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır: 

a) Eğitimin sürekli olması,
b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,
ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına göre donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Eğitime İlişkin Hususlar 

 Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu 
 MADDE 7 – (1) LPG Piyasasında görev yapacak; sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının 
şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelen-
dirme ve imalatında görev alacak diğer personelin TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu 
müdürlerin "Sorumlu Müdür Belgesi", diğer personelin de "LPG Yetkili Personel" belgesi almaları zorunludur. 

(2) Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz. 
Belge yenileme ve vize 

 MADDE 8 – (1) "Sorumlu Müdür Belgesi"nin geçerlilik süresi beş yıldır. Sorumlu Müdür Belgesi sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek 
için ilgili meslek odasının düzenleyeceği eğitime tekrar katılmak zorundadır. 

(2) Ayrıca, söz konusu belge TMMOB'a bağlı ilgili meslek odasına her yıl vize ettirilir. 
Sorumlu müdür eğitim konuları 

 MADDE 9 – (1) Sorumlu müdürler için eğitim programı asgari olarak; 
a) LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
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 e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını, 
 f) Personel yönetimini, 
 g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
 kapsar. 
 LPG yetkili personel eğitim konuları 
 MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultu-
sunda ve muhtemel sorunların çözümüne yönelik olarak belirlenir. Bu kapsamda, eğitim programı 14 üncü maddede sayılan personel için asgari olarak; 
 a) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini, 
 b) Emniyet tedbirlerini, 
 c) Yangınla mücadeleyi, 
 ç) İlk yardımı, 
 d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi, 
 e) Teknik düzenlemelere yönelik eğitimleri, 
 f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 
 kapsar. 
 Uygulama 
 MADDE 11 – (1) Eğitim, yılda iki defadan az olmamak üzere, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncel-
liği ilgili meslek odası tarafından sağlanır. 
 (2) TMMOB, sorumlu müdür ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Mü-
dür-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini her yıl Ocak ayında belirler ve ilgili odalarının yayınları 
ile duyurulmasını sağlar. 
 (3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananlara ait bilgiler eğitimi veren ilgili meslek odasınca saklanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Son Hükümler 

 Yürürlük 
 MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür  
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/1//2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği-
nin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI  
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

  "Sorumlu müdürler, ikamet ettikleri il ve komşu olan iller sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilirler" 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 
8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi 
MADDE 8 – Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. 
Sorumlu müdür sözleşmesi, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az on beş gün önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı 

olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır. 
Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca; 
a) Sorumlu müdürlerin süresi dolan sorumlu müdür belgelerini yenilememeleri,
b) Sorumlu müdürlerin görevlerini yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri veya ölümleri,
c) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi,
d) Sorumlu müdürlerin tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer aldıklarının tespiti,
e) Sorumlu müdürlerin beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti,
f) Sorumlu müdür sözleşmesinin süresinin sona ermesi,
g) Tarafların karşılıklı anlaşması,
hallerinde sona erer. Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, otuz gün içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür. 
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 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI LPG İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN  
İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ DENETİM EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN  

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
 

   
Ekli "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İş-

lemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28/11/2008 tarihli ve 
72795 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

     
Madde 1 - (1) 3/1/2002 tarihli ve 2002/3563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motor-

lu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
    
 Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
     
Madde 3 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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             SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA UYGULANACAK 

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 
 

Bilindiği üzere, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu-
nun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da  “İdari  para cezalarının miktarları her yıl bir ön-
ceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 353 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2005 yılı yeniden 
değerleme oranını %9,8 olarak tespit ve ilan etmiştir.   

Öte yandan, 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 
ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası (YTL), bunun alt birimi de Yeni Kuruş (YKr) olarak belirlenerek, 01.01.2005 tarihinden ge-
çerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  

Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 2006 yılına ilişkin olarak aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

  

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 

ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI 

(TL) 

2006 YILINDA  

UYGULANACAK PARA CEZALARI 

(YTL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 

  

500.000.000.000 549.000 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 

  

200.000.000.000 219.600 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 

  

50.000.000.000 54.900 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 

  

100.000.000 109 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000.000.000 1.098 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2007 YILINDA UYGULANACAK 

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 
maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da  “İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla iliş-
kin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 363 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılı yeni-
den değerleme oranını %7,8 olarak tespit ve ilan etmiştir.   

Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu-
nun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2007 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 

ÖNGÖRÜLEN PARA 
CEZALARI 

(TL) 

2006 YILINDA 
UYGULANA-
CAK PARA 
CEZALARI

(YTL) 

2007 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI 

(YTL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000.000.000 549.000 591.822 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 200.000.000.000 219.600 236.728 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000.000.000 54.900 59.182 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100.000.000 109 *                117 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000.000.000 1.098 1.183 
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DÜZELTME 

29 Aralık 2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”in ikinci fıkrasının (ç) 
bendinde yer alan 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İLGİLİ KANUN MADDESİ 
KANUNDA 

ÖNGÖRÜLEN PARA 
CEZALARI 

(TL) 

2006 YILINDA  

UYGULANACAK 
PARA CEZALARI 

(YTL) 

2007 YILINDA  

UYGULANACAK  
PARA CEZALARI 

(YTL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100.000.000 109 117 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2008 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 
maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da  “İdari  para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla iliş-
kin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeni-
den değerleme oranını %7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanma-
sı gerekmektedir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 
maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2008 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 

ÖNGÖRÜLEN PARA 
CEZALARI 

(TL) 

2007 YILINDA UY-
GULANACAK PA-

RA CEZALARI 

(YTL) 

2008 YILINDA UYGULANACAK PARA 
CEZALARI 

(YTL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000.000.000 591.822 634.433 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 200.000.000.000 236.728 253.772 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000.000.000 59.182 63.443 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100.000.000 117 125 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000.000.000 1.183 1.268 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2009 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 
nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para ce-
zasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer al-
maktadır. 

Maliye Bakanlığı 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 387 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı yeniden 
değerleme oranını %12 olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmekte-
dir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2009 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA 

CEZALARI 

(YTL) 

2008 YILINDA UY-
GULANAN PARA 

CEZALARI 

(YTL) 

2009 YILINDA UYGULANACAK PARA 
CEZALARI 

(TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,- 500.000,- 560.000,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 250.000,- 280.000,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,- 50.000,- 56.000,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 100,- 112,- 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.000,- 1.120,- 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2010 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 
 

 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 
nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para ce-
zasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer al-
maktadır. 
 Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden 
değerleme oranını %2,2  olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmek-
tedir. 
 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 
 Tebliğ olunur. 

 

  

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 

ÖNGÖRÜLEN PARA  
CEZALARI 

(YTL) 

2009 YILINDA UY-
GULANACAK PA-

RA  
CEZALARI 

2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI 

(TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,- 560.000,- 572.320,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 280.000,- 286.160,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,- 56.000,- 57.232,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 112,- 114,- 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.120,- 1.144,- 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2011 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 
nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para ceza-
sının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almak-
tadır. 

Maliye Bakanlığı 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı yeniden 
değerleme oranını %7,7(yedi virgül yedi)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasa-
sı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulan-
ması gerekmektedir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı madde-
sinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2011 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA  

CEZALARI 

(YTL) 

2010 YILINDA  
UYGULANACAK 
PARA CEZALARI 

(TL) 

2011 YILINDA UYGULANACAK PARA 
CEZALARI 

(TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,- 572.320,- 616.388,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 286.160,- 308.194,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,- 57.232,- 61.638,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 114,- 122,- 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.144,- 1.232,- 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VEELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 
 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 
17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para 
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer 
almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı yeniden 
değerleme oranını %10,26 (on virgül yirmialtı)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak 
uygulanması gerekmektedir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 
 

  

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA  

CEZALARI 

(YTL) 

2011 YILINDA  
UYGULANACAK 
PARA CEZALARI 

(TL) 

2012 YILINDA UYGULANACAK PARA  
CEZALARI 

(TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,- 616.388,- 679.629,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 308.194,- 339.814,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,- 61.638,- 67.962,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 122,- 134,- 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.232,- 1.358,- 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDAUYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

   5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımadde-
sinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 
nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezası-
nın hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almakta-
dır. 

   Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden 
değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımaddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uy-
gulanması gerekmektedir. 

   5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımadde-
sinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA 

CEZALARI 

2012 YILINDA  
UYGULANACAK 
PARA CEZALARI 

2013 YILINDA  
UYGULANACAK PARA CEZALARI 

İLGİLİ KANUN MADDESİ (YTL) (TL) (TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,0 679.629 732.640 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,0 339.814 366.319 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,0 67.962 73.263 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 134 144 

16 ncıMaddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.358 1.463 
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5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASIKANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 
 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 
17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para 
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer 
almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden 
değerleme oranını %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak 
uygulanması gerekmektedir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 
 

  

İLGİLİ KANUN MADDESİ 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA  

CEZALARI 

(YTL) 

2013 YILINDA  
UYGULANACAK 
PARA CEZALARI 

(TL) 

2014 YILINDA UYGULANACAK PARA  
CEZALARI 

(TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000,- 732.640,- 761.432,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 366.319,- 380.715,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000,- 73.263,- 76.142,- 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100,- 144,- 149,- 

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000,- 1.463,- 1.520,- 
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5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK  

PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 
17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para 
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer 
almaktadır. 

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden 
değerleme oranını %10,11(on virgül onbir)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piya-
sası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygu-
lanması gerekmektedir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı mad-
desinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN İDA-

Rİ 
PARA CEZALARI 

2014 YILINDA 
UYGULANACAK 
İDARİ PARA 
CEZALARI 

2015 YILINDA 
UYGULANACAK 
İDARİ PARA 
CEZALARI 

İLGİLİ KANUN MADDESİ (YTL) (TL) (TL) 

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 500.000 761.432 838.412

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000 380.715 419.205

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 50.000 76.142 83.839

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 100 149 164

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası 1.000 1.520 1.673
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ÜRETİMLERİNİ LİKİT  PETROL GAZI (LPG) VEYA LİKİT NATUREL GAZ (LNG) İLE YAPAN  

ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 

(SIRA NO: 1) 

 Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25891  
Amaç 
Madde 1 — Bu Tebliğ ile doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde üretimlerini likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağ-

lık gereçleri ve porselen sofra eşyası (süs eşyası hariç) üreticilerinin zararlarının karşılanması amaçlanmaktadır. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Tebliğ doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde üretimlerini likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık 

gereçleri ve porselen sofra eşyası (süs eşyası hariç) üretici şirketlerini kapsamaktadır.  
Dayanak 
MADDE 3 – (Değişik: RG-02/11/2006-26334) 
Bu Tebliğ 2/3/2005 tarih ve 5307 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun Geçici 7. maddesine, 21/4/2005 tarih ve 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun"un 28. maddesinin "u" bendine ve "5307 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 24/6/2005 tarih ve 5374 sayılı Kanuna, 20/6/2006 tarih ve 5522 
sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Zararın Karşılanma Usul ve Esasları 
Madde 4 — (Değişik birinci paragraf: RG-02/11/2006-26334)1/6/2003 ile 31/12/2006 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı veya likit naturel 

gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin kullandıkları likit petrol gazı veya likit natürel gaz maliyeti ile 
aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde oluşacak maliyet farkı, bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar dahilinde hesaplanarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanacak ve 31/3/2007 tarihine kadar ödenecektir. 

a) (Değişik: RG-02/11/2006-26334) Maliyet farkı, doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde 1/6/2003 ile 31/12/2006 tarihleri arasında fiilen yapılan üretim 
karşılığında ödenecektir. 

b) Kapsam dahilindeki şirketler tarafından ekli beyanname düzenlenecek ve  ilgili şirketin yetkili yeminli mali müşavirince kontrol edilerek onayla-
nacaktır. 

c) (Değişik: RG-02/11/2006-26334) Beyanname ve diğer belgeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına üretimin yapıldığı ayı izleyen ayın 15'ine ka-
dar verilecektir. 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait geçmiş ayların başvuruları tebliğin yayımlanmasını müteakip 31/12/2006 tarihine kadar yapılacaktır. 
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d) Hesaplamalarda doğal gaz birim fiyatı (YTL/SM3) olarak, BOTAŞ’ın internet aracılığı ile yayımlamış bulunduğu, hesaba konu olan üretimin yapıl-
dığı dönemdeki doğal gazın kesintisiz satış fiyatının (ÖTV dahil, KDV hariç) zamana bağlı ağırlıklı ortalaması alınacaktır. 

e) Maliyet farkının hesaplanmasında aşağıdaki formül esas alınacaktır.

MALİYET HESAPLAMALARINDA AŞAĞIDAKİ FORMÜL ESAS ALINACAKTIR 

     LPG (Q) * 11.800        LNG (Q) * 9155 

NG (Q)              =    -------------------------------     ,            ------------------------------- 

 9155           9155 

11.800        =     KCAL/KG LPG KALORİFİK DEĞERİ 

9.155                =    KCAL/SM3 NG VE LNG KALORİFİK DEĞERİ 

NG (Q)              =    SM3 CİNSİNDEN LPG veya LNG EŞDEĞERİ DOĞAL GAZ MİKTARI  

LPG (Q)           =    LPG STOK HAREKET TABLOSUNDA YER ALAN DÖNEM İÇİN KULLANILAN KG CİNSİNDEN LİKİT PETROL GAZI MİKTARI 

LNG (Q)             =    LNG STOK HAREKET TABLOSUNDA YER ALAN DÖNEM İÇİN KULLANILAN SM3 CİNSİNDEN LİKİT NATUREL GAZ MİKTARI 

LPG (Q) 1          =    HER AY ÜRETİM DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN KG CİNSİNDEN KULLANILAN LİKİT PETROL GAZI MİKTARI 

LNG (Q) 1          =    HER AY ÜRETİM DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN SM3 CİNSİNDEN KULLANILAN LİKİT NATUREL GAZ MİKTARI 

    Birim üretim için tüketilen yakıt(kcal/m2) *O ay için gerçekleştirilen üretim (m2) 

LPG (Q) 11        =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   11.800 

 Birim üretim için tüketilen yakıt(kcal/m2) *O ay için gerçekleştirilen üretim (m2) 

LNG (Q) 11        =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   9155 

    Birim üretim için tüketilen yakıt(kcal/kg) *O ay için gerçekleştirilen üretim (kg)  

LPG (Q) 12        =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   11.800 

   Birim üretim için tüketilen yakıt(kcal/kg) *O ay için gerçekleştirilen üretim (kg)  

LNG (Q) 12        =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9155 
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LPG (Q) 1          =    LPG (Q) 11 + LPG (Q) 12  

LNG (Q) 1          =    LNG (Q) 11 + LNG (Q) 12  

LPG (Q)             =    LPG (Q) 1 OLMASI BEKLENMEKTEDİR  

LNG (Q)             =    LNG (Q) 1 OLMASI BEKLENMEKTEDİR  

BEYANNAMEDE SONUCU DÜŞÜK OLAN LPG VEYA LNG MİKTARI ESAS ALINIR 

LPG (UP)           =    ÜRETİM DÖNEMİNDEKİ SARFEDİLEN LPG’NİN AĞIRLIKLI ORTALAMA BİRİM FİYATI (YTL/KG) DIR. BU DEĞER, TOPLAM STOK TUTARININ 
TOPLAM STOK MİKTARINA ORANIDIR. (BU DEĞERİN HESAPLANMASINA ESAS OLAN FATURADAKİ LPG BİRİM FİYATI, FATURA TARİHİNDEKİ TÜPRAŞ RAFİNERİ ÇIKIŞ 
FİYATINA (ÖTV DAHİL, KDV HARİÇ) NAKLİYE VE KAR HADDİ KARŞILIĞI TOPLAM 30 ABD $/TON EKLENEREK BULUNACAK FİYATI GEÇEMEZ) 

 LNG (UP)          =    ÜRETİM DÖNEMİNDEKİ SARFEDİLEN LNG’NİN AĞIRLIKLI ORTALAMA BİRİM FİYATI (YTL/SM3) DIR. BU DEĞER TOPLAM STOK TUTARININ 
TOPLAM STOK MİKTARINA ORANIDIR. (BU DEĞERİN HESAPLANMASINA ESAS OLAN FATURADAKİ LNG BİRİM FİYATI, FATURA TARİHİNDEKİ BOTAŞ SATIŞ FİYATINA 
(ÖTV DAHİL, KDV HARİÇ) NAKLİYE VE KAR HADDİ KARŞILIĞI TOPLAM 0,30 ABD $/SM3 EKLENEREK BULUNACAK FİYATI GEÇEMEZ) 

NG (UP)             =    ÜRETİM DÖNEMİNDEKİ KESİNTİLİ DOĞAL GAZIN ZAMAN  

                                  AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI (ÖTV DAHİL, KDV HARİÇ)  

                                  (YTL/SM3) 

LPG (P)              =    SARFEDİLEN LPG (YTL) TUTARI 

LNG (P)             =    SARFEDİLEN LNG (YTL) TUTARI 

NG (P)                =    SARFEDİLEN DOĞAL GAZ (YTL) TUTARI 

LPG (P)              =    LPG (Q) * LPG (UP)  

LNG (P)             =    LNG (Q) * LNG (UP)  

NG (P)                =    NG (Q) * NG (UP)  

MALİYET FARKI C (d)     = LPG (P) - NG (P)  

MALİYET FARKI C (d)     = LNG (P) - NG (P)  

İADESİ GEREKEN TUTAR = C (d) 

 
f) Maliyet farkı ödemeleri için, aşağıdaki belirtilen belgeler, dört suret (2 adet ıslak imza–mühür, 2 adet fotokopi olmak üzere) hazırlanarak, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)’na başvurulacaktır. 
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A) İlk başvuruda bir defaya mahsus verilecek belgeler:

1) Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi YMM Onaylı

2) Kapasite raporu Fotokopisi YMM Onaylı

3) Vergi levhası Fotokopisi YMM Onaylı

4) Yasal Defter Onay Listesi Fotokopisi YMM Onaylı

5) En Son Kurumlar Vergisi Beyannamesi Fotokopisi YMM Onaylı

6) Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik Sözleşmesi Aslı

7) Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi Aslı

B) Aylık Olarak İstenecek Belgeler:

1) Aylık Beyanname (Ek-1)

2) LPG ve LNG Alış Faturalarının Fotokopisi YMM Onaylı

3) En son dönemsel bilanço ve gelir tablosu (halka açık şirketler için İMKB ve SPK’ya verilmiş olan) Fotokopisi YMM Onaylı

4) Dönem içi üretim listesi

5) Ait olduğu dönemde kullanılan toplam LPG veya LNG miktarı ile birim üretimde kullanılan LPG veya LNG miktarını belirten Ekspertiz Raporu

6) Doğal Gaz Sarf Dönüşüm Tablosu

7) Aylık Taahhütname (Ek-2)

8) Ortalama Maliyetli Stok Hareket Tablosu (Ek-3)

9) Yeminli Mali Müşavir Raporu
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Ödeme Usul ve Esasları 
Madde 5 — Kapsam dahilindeki kuruluşların başvuruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca incelenir ve gerektiğinde yerinde denetlenir. Öden-

mesi uygun bulunanlar tahakkuk ettirilerek ilgili saymanlık müdürlüğüne intikal ettirilir. 
Bu Tebliğde belirtilen sürelerde başvuruda bulunmayan kuruluşların hakları düşer. Bu konuda çıkarılan 5307 sayılı kanunun yayımlandığı ve yürür-

lüğe girdiği 13/3/2005 tarihinden sonra bu kanun kapsamında üretime başlayan firmalar bu hükümlerden yararlanamazlar. 
Bu Tebliğ kapsamında yapılacak toplam ödeme 30.000.000 YTL’yi geçemez. Bu miktarın üzerinde talep olması halinde, Toplam Hak Edişler, Ödene-

ğin üzerinde kalacağından, her bir firmaya tahakkuk ettirilecek toplam parasal tutar; 
                    
               Ödenek 
Tahakkuk = -------------------- * Firma Hak Ediş Formülüne göre yapılacaktır 
                  Toplam Hak Ediş 
Yürürlük 
Madde 6 — Bu Tebliğ 1/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 7 — Bu Tebliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekleri Ek1 Ek2 Ek3 Ek4 

Kurum  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Tebliğin Adı                   Üretimlerini Likit  Petrol Gazı (Lpg) veya Likit Naturel Gaz (Lng) İle Ya-

pan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ 

Tebliğ No  Sıra No: 1 

Resmî Gazete Tarihi  30/07/2005 

Resmî Gazete Sayısı  25891 
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Ek 1 

       LPG, LNG-DOĞAL GAZ FİYAT FARKI    BEYANNMAESİ     ( SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN ) 
1  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA 

KARŞILAŞTIRMA DÖNEMİ       YILI   ............... 
2  ..........................................................  OCAK  ŞUBAT  MART  NİSAN  MAYIS  HAZ. 

İL-İLÇE  TEM.  AĞUS.  EYLÜL  EKİM  KASIM  ARA. 
   FİRMANIN 
3  Üretim Kapasitesi 
4  Faaliyet Konusu 
5  Soyadı     Unvanı 6  Adı    
7  Kanuni Merkez veya İşyeri Adresi 

    Posta Kodu  İl / İlçe 
    Tel.No  Fax No 

    Alan Kodu        Alan Kodu 
TABLO I            STOK MİKTARI VE TUTARI BİLDİRİMİ 

 FİYATI (YTL/kg)  MİKTAR  (LPG veya LNG)  YTL TUTARI 
8  Dönem Başı LPG veya LNG Stoğu 

Dönem İçi LPG veya LNG Miktarı ve Tutarı 9 

10  TOPLAM STOK (8+9) 
11  DÖNEM SONU STOK 
12  KULLANILAN LPG veya LNG MİKTARI (10-11)  a  b 

TABLO II      LNG veya LPG NİN DOĞALGAZ KARŞILIĞI HESAPLAMA TABLOSU 
FİYATI 

13  Dönem İçi Doğal Gaz Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyatı  YTL/Sm³ 

   LPG      LNG 
14  Kullanılan LPG veya LNG nin Üst Isıl Değeri  11800 kCAL/kg  9155 kCAL/Sm³ 
15  Doğal Gazın Üst Isıl Değeri  9155 kCAL/kg 
16  Kullanılan LPG veya LNG nin Doğal Gaz Karşılığı (12a x 14/15)  Sm³ 

YTL TUTARI 
17  Kullanılan LPG veya LNG nin Doğal Gaz Tutarı (13 x 16) 
18  Dönem Farkı (12b - 17)  TAHSİLAT 

19  FİRMA  20      BEYANNAMEYİ ONAYLAYAN Y.M.M 

Kaşe  Vergi Kimlik No 

İmza  Adı Soyadı 
İmzası 

Tarih  ..../...../............  Tarih    ...../...../.......... 
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Ek 2  

AYLIK TAAHHÜTNAME 

AİT OLDUĞU AY : ........ 

2/3/2005 TARİH VE  5307  SAYILI  “ SIVILAŞTIRILMIŞ  PETROL   GAZLARI ( LPG ) PİYASASI KANUNU   VE ELEKTRİK   PİYASASI   KANUNUNDA   DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA  DAİR  KANUN   “    UN    GEÇİCİ   7.   MADDESİ ,  21 / 04 / 2005 TARİH VE 5335 SAYILI “ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER-

DE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN “  UN  28. MADDESİNİN  “ U “  BENDİ VE 24 / 06 / 2005 TARİH VE 5374 SAYILI KANUN  KAPSAMINDA , ENERJİ VE 

TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ‘ NCA YAYIMLANAN TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE  GÖRE  LPG  /  LNG  ‘  Yİ  KENDİ İHTİYACIMIZ İÇİN KULLANDIĞIMIZI ,  FİRMAMIZIN 

DIŞINDA BAŞKA BİR KURULUŞA DEVRETMEDİĞİMİZİ VE SATMADIĞIMIZI , AKSİNE HAREKET ETTİĞİMİZİN TESBİTİ HALİNDE SÖZ KONUSU MALIN O GÜNKÜ 

DEĞERİ ÜZERİNDEN BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLMEK ÜZERE İLGİLİ SAYMANLIĞA ÖDEYECEĞİMİZİ , ÖDEMEYİ  6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL 

USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNE GETİRECEĞİMİZİ KABUL VE TAAHHÜT EDERİZ. 

FİRMANIN ÜNVANI 

YETKİLİ İMZA 

TARİH 

FİRMA ADRESİ 

FİRMANIN BAĞLI OLDUĞU VERGİ  DAİRESİ 

FİRMANIN VERGİ SİCİL NO : 
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 EK 3 

DÖNEM BAŞI STOK VE DÖNEM İÇİ ALIŞLAR           
DÖNEM BAŞI  TARİH  FİYAT (YTL)  MİKTAR (KG)  TUTARI (YTL) 

STOK                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
DÖNEM   İÇİ  ALIŞLAR       

                       
                       

                        
                        
                        
                        
                   TOPLAM                 
GENEL TOP.  AĞIR.ORT. :                    

                        
AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT : TUTARLAR TOPLAMI / MİKTARLAR TOPLAMI           
                        
                        
   DÖNEM SONU STOK           
   TARİH  AĞIR.ORTALAMA  MİKTAR (KG)  TUTARI (YTL)           
   FİYAT (YTL)           
                        
                        
                        
                        
   DÖNEM İÇİ KULLANIM           
   TARİH  AĞIR.ORTALAMA  MİKTAR (KG)  TUTARI (YTL) 

         
   FİYAT (YTL)           
                        
                        
                        

   TARAFINDAN YERİNDE DENETLENECEKTİR.                 
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Ek 4 

ÖRNEK 
LPG-LNG –DOĞAL GAZ FİYAT FARKI BEYANNAMESİ DOLDURULMA KLAVUZU 

1 ) İlgili Bakanlık                      
    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
2 )  İl -  İlçe        
       Firmanın İkametgah İli ve İlçesi yazılacaktır. 
3 )  4-5-6-7        
       LPG-LNG tüketen firmaların bilgileri. 
TABLO    I 
8 ) Dönem Başı Stoğu  
     a )   LPG   Stoğu                 
     Kanunun  uygulanmaya  başlanacağı  01.06.2003 tarihindeki  stoğun   miktarı   ve      tutarı       yazılacaktır.    Bu    tutarın hesaplamasında kullanıla-

cak birim  fiyat ;  Tüpraş   Rafineri çıkış fiyatına nakliye ve kar haddi karşılığı toplam   30 ABD $/Ton eklenerek bulunacak  2003 Mayıs ayı   zamana  
bağlı ağırlıklı  ortalama  LPG  Fiyatını   (ÖTV dahil, KDV hariç) geçemez. 

     b )    LNG   Stoğu                
     Kanunun uygulanmaya başlanacağı 01.06.2003  tarihindeki                    stoğun     miktarı    ve     tutarı     yazılacaktır.    Bu    tutarın hesaplamasında  

kullanılacak  LNG  birim   fiyatı ;  BOTAŞ satış  fiyatına   nakliye ve kar  haddi  karşılığı  toplam   0,30  ABD $/ SM3 eklenerek bulunacak  2003 Mayıs 
ayı zamana bağlı ağırlıklı ortalama  LNG  Fiyatını    (ÖTV  dahil,  KDV hariç) geçemez. 

 9 )  Dönem İçi Alım                   
     Beyanname döneminde alınan LPG veya LNG’ nin miktarı  ve  tutarı  yazılacaktır. 
10 ) Toplam stok                        
     Dönem  başı  devreden  stok  ile  dönem  içinde  alınanların miktar ve tutar toplamı yazılacaktır. Toplam tutarın  toplam miktara oranı  ağırlıklı ortala-

ma  fiyatı  oluşturacaktır. Bu ağırlıklı  ortalama  fiyat dönem içi kullanım ve dönem sonu stok tutarı hesaplamaları için esastır.  
11 ) Dönem Sonu Stoğu             
     Dönem   sonunda   firmanın   elinde  kalan    kullanılmayan LPG   veya    LNG   miktarı    yazılacak   ve   bu    miktarın   ağırlıklı  ortalama   fiyat   ile    

çarpılması  sonucu    dönem  sonu  stok  tutarı  hesaplanacaktır.   ( Bu  stok  değerleri  bir sonraki ayın dönem başı stok değerlerini oluşturur.) 
12 )  Kullanılan   LPG  veya   LNG   Miktarı  
     10.  sırada  bulunan  toplam  stok   miktar  ve  tutarından 11. sırada  bulunan  dönem  sonu  stok miktar ve tutarı   düşülüp  12.  sıradaki   kullanılan      

 miktar  ve   tutar    ( Döneme   ait kullanılan LPG veya LNG )  hesaplanmış olacaktır. 
 

228TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



TABLO II 
13)Dönem içi Doğal Gaz Fiyatı

BOTAŞ’ın  beyanname  dönemine ilişkin  açıkladığı  doğal gaz    kesintisiz  satış   fiyatı    ( ÖTV   dahil,   KDV   hariç ) yazılacaktır.  
    Doğal  gaz fiyatları  ay  içerisinde  birden  fazla  değişiklik  gösterdi   ise  zamana   bağlı   ağırlıklı   ortalama fiyatı esas alınacaktır. 
14 ) Kullanılan  LPG  veya   LNG’ nin Üst Isıl Değeri    

  Bu  sayı  değişmez   çarpan   olup   matbu   formada    basılı       olacaktır.  
15 ) Doğal Gazın Üst Isıl değeri 
       Bu  sayı   değişmez   çarpan   olup   matbu   formda    basılı  olacaktır. 
16 ) Kullanılan LPG veya  LNG’nin  Doğal  Gaz Karşılığı   

  Bu hesaplama için  Beyannamenin 12-a   satırında  bulunan      kullanılan  LPG veya LNG  miktarı  ile  14.  satırda bulunan değişmez çarpan ile çarpı-
larak 15. satırda bulunan değişmez çarpana bölünerek hesaplanacaktır. 

17 ) Kullanılan LPG veya  LNG’ nin  Doğal Gaz Tutarı  
13. satırda  bulunan ,  ilgili  beyanname dönemine ait  doğal       gaz satış fiyatı ile 16. satırda  hesaplanan  doğal gaz  miktarı çarpılarak bulunacak-

tır. 
18 ) Dönem Fark   

  12-b satırında bulunan, kullanılan LPG veya LNG tutarından 
17. satırda   hesaplanan   LPG   veya   LNG’ nin   doğal  gaz karşılığı tutarı düşülerek aradaki fark yazılacaktır.

19 ) Firma Kaşe ve İmzası 
      Firma yetkilileri tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 
20 ) Beyannamenin  Onaylanması  
        Beyanname ,   ekler   ve    tasdik     raporunu     düzenleyen   YMM ‘ in     imza ve bilgileri. 
21 ) Bazı Bilgiler       

 1 SM3 sıvı LNG   =   600 SM3 Doğal Gazdır. 
 1 Ton  sıvı  LNG   =    2.19  SM3  dür. 

        LNG  Yoğunluğu  ( d  )  =   0.457   gr / cm3   
 LNG ‘  de   dolumlar   Ton  olarak   yapılmakta   olup   SM3   üzerinden fiyatlandırılmaktadır. 

        LPG Yoğunluk ( d )  = 0.560  gr / cm3   
 LPG’   de    dolumlar   Ton   olarak   yapılmakta   olup   Ton  üzerinden fiyatlandırılmaktadır 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) DEPOLAMA KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 1446) 
(TEBLİĞ NO: MSG–TD–2011/ 12) 

 

    Resmi Gazete Tarihi: 31.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28159 

  
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 12/7/1998 tarihli ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (98/6-7)” ile mecburi uygulamaya 

konulan TS 1446 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)–Depolama Kuralları” Standardının “2.7.2 Deneyler” maddesi  Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE)  tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. 

 
MADDE 3 – (1) Tadil edilen Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
 
MADDE 4 – (1) Söz konusu Standard tadili, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin ileti-

şim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır. 
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, yayımı tarihinden itibaren onbeş gün sonra yürürlüğe girer. 
 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: SGM-2011/3) 

     Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27911 

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, TS 55 Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin, EN 1442 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları-LPG İçin Taşınabilir, 

Tekrar Doldurulabilir, Kaynaklı Çelik Silindirler - Tasarım ve Kurulumu ve TS 55 EN 1442-Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar 
Doldurulabilir Çelikten, Kaynaklı-Tasarım ve İmalat standartlarına göre imal edilmiş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki mua-
yene, deney, bakım, tamiri ve denetlemesi ile ilgili usul ve esaslarını  belirlemektir.  

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, TS 5306-Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri standardının uygulanmasını ve LPG tüpü muaye-

nesi, tamiri ve bakımı lisansı sahiplerinin standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüpleri muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini kapsar.  
(2) Bu Tebliğ, ilgili standardına göre üretilen kullanımdaki LPG tüplerinin muayene, deney, bakım ve tamirini yapacak işletmelere Yeterlilik Belgesi 

verilmesi, vize edilmesi ve Bakanlığımızca bu kuruluşların denetlenmesi işlemlerini kapsar.   
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 
a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci, 9 uncu ve 33 üncü maddelerine, 
b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’un 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddele-

rine,  
c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanun’unun 2 nci maddesine,  
ç) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un 3 üncü maddesine, 
d) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine, 
  e) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci madde-

lerine, 
f) 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğine, 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
Uygulama 
MADDE 4 – (1)  Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım ve tamirine ilişkin işlemleri, Türk Standart-

ları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından mecburi uygulamaya konulan TS 5306 - Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, 
Bakım ve Tamiri standardına göre yapılır.  
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Müracaat için gerekli belgeler 
MADDE 5 – (1) “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi” alacak işletmeler tarafından, 

aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ekinde bir dosya ile birlikte, faaliyette bulundukları ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir.  
a) Firmanın adı, adresi, telefon ve faks numarası, çalışan personelin sayısı ve niteliği, işyeri kapalı ve açık alanı,
b) Sanayi Sicil veya Ticaret Sicil Belgesi,
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından işletme belgesi,
ç) Periyodik muayeneden başarılı şekilde geçen tüplerin ilgili standarda uygun işaretlenmesinde kullanılacak sembolün yeterli büyüklükte A4 kağı-

dında şematik gösterimi. 
Dolum tesislerinde muayene, deney, tamir - bakım işlemleri için gerekli ekipmanlar 
MADDE 6 – (1) “LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi” almak isteyen işletmeler aşağıdaki ekipmanları bulundurmalı-

dır.  
a) İlgili standarda uygun test basıncı sağlayacak kapasitede pompalı, %1 doğrulukta ve gerekli kalibrasyona sahip çift manomatreli - elektrik mo-

torlu gerekli emniyet tedbirleri alınmış, akışkan sıvı bağlantıları yapılmış hidrostatik basınç test ünitesi, 
b) Valf sıkma tezgahı, kalibreli torkmetre, test tarihi ve firma amblemi numaratörü, 2,5A’lik lamba ve kütlesi 1 kg olan ağaç tokmak,
c) Derinlik kumpası (0,01 m hassasiyette),
ç)  Kalibre edilmiş terazi (tüp ağırlığının % 1’i hassasiyette). 
Tamir işletmelerinde tamir işlemleri için gerekli ekipmanlar 
MADDE 7 – (1) “LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi” almak isteyen işletmeler tamir işlemi yapıyor veya yapacaksa 

Tebliğ’in 6 ncı maddesinde geçen ekipmanlara ilave olarak aşağıdaki ekipmanları da tesisinde bulunduracaklardır.  
a) Oksijen kaynak takımı,
b) Gaz altı kaynak makinesi,
c) Şasi ve kaynak aparatı,
ç) Boya kabini, 
d) Fosfatlama veya çinko – alüminyum kaplama ünitesi,
e) Metal kaplama tabancası,
f) Gerilim giderme fırını (kalibre edilmiş sıcaklık göstergesi)  (tarih, saat ve sıcaklık değerleri kayıt altına alınmalı),
g) Kumlama ile temizleme makinesi,
ğ) Ultrasonik kalınlık ölçme cihazı, 
h) Kullanım dışı bırakılan ve/veya bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imha edildiğini veya imha edileceğini gösteren belgenin bulunması ve ka-

yıt altında tutulması. 
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 İnceleme, belgelendirme ve vize işlemleri 
 MADDE 8 – (1) “LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi” almak isteyen işletmeler, bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer 

alan bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ekinde bir dosya ile bulundukları ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne başvurur. İl Müdürlüğü tarafından ön incele-
meye müteakip işletmenin faaliyet alanına göre bu Tebliğ’in 6 ncı ve/veya 7 nci maddelerinde yer alan ekipmanların, bulunup bulunmadığı yerinde ince-
leme yapılarak tespit edilir. Bahse konu ekipmanların varlığı ve işlerliğinin İl Müdürlüğü personeli tarafından tespiti yapıldıktan sonra “LPG Tüplerinin 
Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi” düzenlenir veya vize edilir.  

(2) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesindeki belgeler ile 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki ekipmanların kontrolünde eksiklik tespit edilmesi durumunda müra-
caat sahibine belge verilmez.  

(3) Yeterlilik Belgesinin Tebliğ’in hangi maddesi kapsamında verildiği düzenlenen Belgenin yapılan hizmetler bölümünde yazılır. 
(4) Belge tarihini takip eden iki yıl içerisinde kurum veya kuruluşların vize yaptırmaları gereklidir. 
(5) “LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi” sahibi işletmelerin faaliyet yerlerinde meydana gelecek adres değişikliği, 

dolum bakım ve tamir istasyonu sayısında ve belge kapsamında değişikliklerin olması durumunda konu, ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirilir 
ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılır. Yeterlilik Belgesi’nde gerekli tadiller yapılmadan iş yerinde faaliyete devam edil-
mez.     

Diğer hükümler  
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan standartların tadil edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bu standartlar yerine geçen standartlar dikkate alı-

nır. 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23/12/2000 tarihli ve 24269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (TRKGM-
2000/5)" kapsamında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından daha önce verilen "LPG Tüplerinin Muayene, Deney ve Bakımı Yeterlilik Belgeleri" vize 
bitim tarihine kadar geçerlidir.  

(2) Daha önce verilen ve geçerliliği devam etmekte olan "LPG Tüplerinin Muayene, Deney ve Bakımı Yeterlilik Belgesine" sahip olan tesisler için 
yeniden başvuru dosyası hazırlanmadan vize bitim tarihinde gerekli kontroller yapılarak yeni belge düzenlenir veya vize yapılır. 

(3) TRKGM - 2000/5 sayılı Tebliğin iptalinden sonra vizeleri biten ancak ''Hizmet Yeterlilik Belgesi'' kapsamında yapılan fiili testler bu Tebliğ yürür-
lüğe girinceye kadar geçerli olacaktır. 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

        Eki : ICS 23.020.30 TÜRK STANDARDI TS 5306 / Kasım 1987 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)   
İKMAL İSTASYONU  KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN  EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ  

(TS 11939) (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2012/19) 
 
         Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28339 

  
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
MADDE 2 – (1) 9/3/2001 tarihli ve 24337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2001/ 13-14 sayılı Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konu-

lan, TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin – Emniyet Kuralları” standardı Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından revize edilmiş olup LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamına giren hususları belirten bu Tebliğ hükümlerine uyma-
ları zorunludur. 

(2) TS 11939 standardının Madde 5.2.4’te belirtilen hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG 
ikmal istasyonlarını kapsamaz. 

 
MADDE 3 – (1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir. 
TS 11939 standardı, motorlu kara taşıtlarına sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) ikmalinin yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gerek-

lerini kapsar. 
 
MADDE 4 – (1) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgi-

lerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır. 
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten on beş gün sonra yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 9/3/2001 tarihli ve 24337 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2001/13-14 sayılı Tebliğ yürürlükten kalkar. 
 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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OTOMOTİV YAKITLARI  LPG  ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ  
(TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2012/34) 

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28424 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – (1) 12/1/2003 tarihli ve 24991 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG: 2002/75) ile Bakanlıkça mecburi uygu-
lamaya konulan TS EN 589 “Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Metotları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN 589:2008+Al:2012 (EN) "Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri" standardı 
imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 

MADDE 3 – (1) TS EN 589:2008+Al:2012 standardının 4 üncü, 5 inci ve 6.1 inci maddelerinin gerektirdiği ulusal düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 
Numuneler TS EN ISO 4257'ye göre alınmalıdır. 
Otomotiv yakıtı LPG dispenserlerinin üzerine 15 cm x 30 cm boyutlarından küçük olmamak üzere "LPG" yazısı yazılmalı veya bu ibareyi taşıyan 

levha asılmalıdır. 
Bu standardın uygulanması bakımından yaz ve kış dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda verilmiştir. 
Yaz: 1 Nisan - 31 Ekim (± 15 gün) 
Kış: Yaz dönemi dışında kalan dönem 
Kış mevsiminde piyasaya "Tip B" otomotiv yakıtı LPG verilmelidir. 

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE'nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE'nin ve il temsilciliklerinin iletişim 

bilgilerine TSE'nin internet sitesinden ulaşılır. 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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TAŞINABİLİR, TEKRAR DOLDURULABİLİR, KULLANIMDAKİ ÇELİK LPG TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 5306)  
(TEBLİĞ NO: MSG – MS - 2013/3) 

 

          Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28584 

  
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
MADDE 2 – (1) 29/5/1990 tarihli ve 20532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: Mecburi Standard-90/48-49) ile Bakanlıkça mecburi 

uygulamaya konulan TS 5306 Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney Bakım ve Tamiri standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Stan-
dard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 5306 Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler 
– Kusur Tanımları, Hurdaya Ayırma Sınırları ve Tüplerin Tamiri veya Hurdaya Ayrılması standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulana-
caktır.  

 
MADDE 3 – (1) TS 5306 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: 
“Bu standard, anma su hacmi 0,5 litreden 150 (dahil) litreye kadar olan, et kalınlığı 1,5 mm’den az olmayan çelikten mamul TS EN 1439 ve TS EN 

1440'a göre kontrol ve muayene edilmiş LPG tüplerinin kusur tanımları, hurdaya ayırma sınırları ve tamiri veya hurdaya ayırma esaslarını kapsar.”  
 
MADDE 4 – (1) TS 5306 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
 
MADDE 5 – (1) TS 5306 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgi-

lerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır. 
 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.  
 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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TÜPLER-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) İLE İLGİLİ TEBLİĞ  

(TS EN 1442+A1) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/26) 
Resmi Gazete Tarihi: 26.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28803 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

  
MADDE 2 – (1) 17/3/2002 tarihli ve 24698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/13) ile Bakanlıkça mec-

buri uygulamaya konulan TS 55 EN 1442 “Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım 
ve İmalat” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 
1442+A1  “Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım ve İmalat” standardı imalat ve 
satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.   

  
MADDE 3 – (1) TS EN 1442+A1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: 
“Bu standard, ortam sıcaklıklarına maruz kalan, 0,5 litreden 150 litreye kadar (150 litre dahil) su kapasitesine sahip, taşınabilir, yeniden doldurula-

bilir, kaynaklı, çelik LPG tüplerinin imalatı esnasında; tasarım, yapılış ve denenmesiyle ilgili asgari özellikleri kapsar.  
Bu standard, sadece dairesel kesitli tüplere uygulanır”. 
  
MADDE 4 – (1) TS 55 EN 1442 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000  tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 

Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG–2000/13–14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi 
ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi” nden çıkartılacaktır. 

  
MADDE 5 – (1) TS EN 1442+A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
  
MADDE 6 – (1) TS EN 1442+A1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin ileti-

şim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır. 
  
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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GAZ KARTUŞLARI (TÜPLER)-YENİDEN DOLDURULAMAYAN-METALİK SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İÇİN  
VANALI VEYA VANASIZ TAŞINABİLİR CİHAZLARDA KULLANILAN İMALAT, MUAYENE, DENEYLER VE İŞARETLEME İLE İLGİLİ 

TEBLİĞ (TS EN 417) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/31) 
Resmi Gazete Tarihi: 24.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28831 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-
lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/04) ile Bakanlıkça mec-
buri uygulamaya konulan TS EN 417 “Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik -Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız
-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 417 “Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme” standardı imalat ve satış safhalarında 
zorunlu olarak uygulanacaktır. 

MADDE 3 – (1) TS EN 417 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: 
Bu standard, EN 521’de belirtilen özelliklere uygun olan, taşınabilir cihazlarda kullanılan, yeniden doldurulamayan vanalı veya vanasız, metal gaz 

kartuşlarının malzemelerini, imalatını, muayene ve işaretleme özelliklerini kapsar. 
Bu standard, toplam kapasitesi, 50 mL ila 1000 mL arasında olan, kartuşun içindeki gazın meydana getirdiği basınç, 50 °C’ta 13,2 bar’ı aşmayan, 

kararlı propaden ve/veya metil asetilen ve/veya dimetil-eter veya eş değeri sıvılaştırılmış petrol gazlarının karışımı veya kokulu sıvılaştırılmış petrol gaz-
ları ihtiva edecek şekilde tasarımlanmış kartuşlar için uygulanır. 

Bununla birlikte, bu gazların kokulandırılması, toplam kapasitesi 150 mL’yi aşmayan kartuşlar için isteğe bağlıdır. 
Bu standard, 2008/47/EEC Avrupa Birliği Direktifine göre imal edilmiş, doldurulmuş, deneye tabi tutulmuş ve işaretlenmiş aeorosol kutularını kap-

samaz. 
Bu standard, birbirinin yerine geçemeyen birleşik gaz konteynerli cihazları veya böyle konteynerleri doldurmak için kullanılan kartuşları kapsamaz 

(örneğin, çakmaklar). 
MADDE 4 – (1) TS EN 417 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
MADDE 5 – (1) TS EN 417 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bil-

gilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır. 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)  İKMAL İSTASYONU  KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN  EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ  

TEBLİĞ (TS 11939) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/44) 

  

    Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28863 

 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayı-

lı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-

Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19) ile mecburi uygulamaya konulan standardı Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) tarafından revize edilmiş olup, LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamına giren hususları belirten bu Tebliğ hükümlerine uyma-

ları zorunludur. 

(2) TS 11939 standardının hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG istasyonlarını kapsamaz. 

MADDE 3 – (1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: 

Bu standard, motorlu kara taşıtlarına sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) ikmalinin yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini 

kapsar. 

Not 1- Bu standard metninde “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)” terimi yerine bundan sonra “LPG” terimi kullanılmıştır. 

MADDE 4 – (1) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgi-

lerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır. 

MADDE 5 – (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları 

İçin-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (MSG-MS-2012/19) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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TS 11939/T3 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İKMAL İSTASYONU-KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN  
EMNİYET KURALLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/10) 

Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29213 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sa-
yılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

Uygulamaya konma 
MADDE 3 – (1) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2013/44) ile mecburi uygulamaya konulan 

TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları” standardının T3 (Kasım 2014) metninde; 3.19 un-
cu, 4.1 inci, 5.2.6 ncı ve 5.3.8 inci maddeleri tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu’nun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek 
yayımına karar verilmiştir. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 4 – (1) TS 11939 (Ekim 2013) standardı ile bu standardın değişen hükümlerini içeren TS 11939/T3 (Kasım 2014) tadil metni kapsamında hiz-

met veren işyerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
Temin 
MADDE 5 – (1) TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin iletişim 

bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir. 
Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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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 Bildi-
rim Açıklamaları”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır. 

 
(Değişik Başlık: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 4)  

 
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARI 

 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin ve lisans sahiplerinin 

bildirim yükümlülüklerinin 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) Adres Teyit Yazısı:  Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıyı, 
b) Ana Sözleşme: Tüzel kişilik ana sözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son halini veya buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarını, 
c) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırla-

rı 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) Hizmet Sözleşmesi: Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla, depolama lisansı başvurularında dağıtıcılarla veya kullanıcılarla yapılmış sözleş-
meyi, 

d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 
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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 bilgile-

rini 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 düzenle-

nen 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 belge-

sini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini, 
k) (Değişik bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.1) 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 başlan-
gıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,”  

l) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi: LPG’nin otogaz, tüplü ve dökme olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık esasıyla; dönem başı stok miktarı-
nın, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok projeksiyonunun, ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre 
dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği LPG otogaz istasyonu sayısının, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları LPG otogaz 
istasyonu bilgilerinin yer aldığı dosyayı, 

m) Sigorta Poliçesi: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırıl-
ması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi ile LPG dağıtıcı lisansı için tüpgaz sorumluluk, LPG 
dağıtıcı ve LPG depolama lisansları için ayrıca Tesisler ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüm Risk Sigortası poliçesini veya başka bir ad altında ol-
sa da tesis ve LPG’ye ilişkin tüm riskleri kapsayan ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen eşdeğer bir sigorta poliçesini, 

n) (Mülga 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 1) 
o) Taşıma Belgesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karayolu taşımacılık faaliyetlerini yürütmek isteyen kişilere durumları-

na uygun olarak verilen yetki belgesi ve eklerini, 
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ö) Vergi Kimlik Belgesi: Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasını 

veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıyı, 
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) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.1) (Değişik Bent: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 2) Adli Sicil Bel-

gesi:  Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını, internet üzerinden e-Devlet Kapısından alınmış sabıka kaydını veya Ku-
rumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını, 

 (s) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.1) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ceza-
sı 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 su-

çun 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 ifade eder. ifade eder. 

 
İKİNCİ KISIM 

Lisans Başvurusu 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

 
MADDE 4 - (1) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi, taahhütname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma 

sunulması suretiyle yapılır. 
(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır. 
(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı 

belgelere yer verilir. 
(4) (Değişik Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay 

içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile asgari mesafe tespit tutanağı 
hariç diğer belgelerde, ilgili belgeyi düzenleyen makamın resmi mührüyle “Aslı gibidir” olarak onaylanmış sureti de kabul edilir. 
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(5) (Değişik Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Bayilik Sözleşme-
sinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik Belgesi ile bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 
mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri veya vergi kimlik belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imza-
lanmış ve kaşelenmiş sureti veya E-Vergi Levhası çıktısı da kabul edilir. 

 (6) (Değişik Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı gerçek kişiler, der-
nekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim ku-
rulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiple-
rine 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 Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu, ilgili mevzuatta 

belirtildiği şekilde sunulur. Internet bankacılığı ile yapılan ödemelerde banka dekontunun çıktısı da kabul edilir. 
(9) (Ek Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.2) (Değişik Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Adli Sicil Bel-

gesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin halka açık 
anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz. 

(10) (Ek Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.2) (Değişik Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Adli Sicil 
Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi duru-
mundaki gerçek kişiler için aranır. 

(11) (Ek Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.2)Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması duru-
munda 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) (Ek Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.2)Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye ka-
dar, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez. 

(13) (Ek Fıkra: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.2)Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis 
için yeni lisans verilmez. 

(14) (Ek Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış 
ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir. 
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(15) (Ek Fıkra: 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 3) 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, adli sicil belgeleri veya yetki bel-
gesini 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. 
a) 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 sahip olunan LPG tüplerine ait bilgi ve faturaların yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 
b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, 
c) (Değişik bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.3 Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı   
ç) İşyeri ve Açma Çalışma Ruhsatı, 
d) Oda Sicil Kaydı, 
e) Vergi Kimlik Belgesi, 
f) Yetki Belgesi, 
g) Ana Sözleşme, 
ğ) Sigorta Poliçesi, 
h) (Mülga ibare 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 1) …… LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, 
ı) Taşıma Belgesi, 
i) Marka Tescil Belgesi. 
(j) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.4)Adli Sicil Belgesi 
(k) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.4)Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası 

ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan 
(2) Taşıma belgesi, karayolu ile dökme LPG ve otogaz LPG faaliyetlerinde bulunulacak olması halinde zorunludur. 
(3) Dağıtıcı alt başlığı olarak talep edilen her bir depolama tesisi için; Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca dü-

zenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. 
(4) Tasarrufları altındaki depoların stok tutma yükümlülüklerini karşılamaması halinde, stok tutma yükümlülüklerini karşılayacak şekilde, LPG de-

polama lisansı sahipleri ile yapılan depolama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. 
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(5) Şirkete ait en son bilançonun ibrazı zorunludur. 
(6) Marka Tescil Belgesinin ibraz edilememesi halinde, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye uygun olarak 

Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvurusunun yapıldığına ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenmiş yazı ibraz edilir. Bu durumda, Mar-
ka Tescil Belgesinin ibrazı için uygun süreyi vermeye Kurul yetkilidir. 

LPG Depolama Lisansı 
MADDE 6 - (1) LPG depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 
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 rapo-
runun yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 

b) (Değişik bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.3) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı,
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
ç) Oda Sicil Kaydı, 
d) Vergi Kimlik Belgesi,
e) Yetki Belgesi,
f) Ana Sözleşme,
g) Sigorta Poliçesi,
ğ) Hizmet Sözleşmesi. 
(h) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.5)Adli Sicil Belgesi 
(ı) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.5)Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası 

ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan 
(2) Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunlu-

dur. 
LPG Taşıma Lisansı 
MADDE 7 - (1) LPG taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 
a) 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 onaylı belgenin, TCDD ile yapılan sözleşmenin,  ayrıntılı vagon listesinin; karayolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapa-
sitesi, en az bir araç için mülkiyet belgeleri veya finansal kiralama suretiyle edinilmişse finansal kira sözleşmesi, diğer araçların kira ile edinilmesi halin-
de araçla ilgili yapılmış araç kira sözleşmesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Te-
sis Bilgi Dosyası, 
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b) Oda Sicil Kaydı, 
c) Vergi Kimlik Belgesi, 
ç) Yetki Belgesi, 
d) Taşıma Belgesi, 
e) Sigorta Poliçesi. 
f) Ana Sözleşme, 
g) Hizmet Sözleşmesi. 
(ğ) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.6)Adli Sicil Belgesi 
(h) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.6)Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
(ı) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.6)Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası 

ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan 
MADDE 7 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 

Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
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) Vergi Kimlik Belgesi, 
ç) Yetki Belgesi, 
d) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi, 
e) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı, 
f) Sigorta Poliçesi, 
g) (Mülga ibare 17.06.2015 tarihli ve 5645 sayılı Kurul Kararı, Mad. 1) …… LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları  
Sorumlu Müdür Belgesi.  
(ğ) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.7)Adli Sicil Belgesi 
(h) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.7) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
(ı) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.7)Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası 

ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan 
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(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 sözleşme-

si aranmaz. 
(5) Önceden LPG otogaz bayilik lisansı verilmiş LPG otogaz istasyonları için yapılacak lisans başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı ola-

rak 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. 
a) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş sertifikanın yer aldığı Tesis Bilgi Dosya-
sı, 

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 
c) Oda Sicil Kaydı, 
ç) Vergi Kimlik Belgesi, 
d) Yetki Belgesi, 
e) Sigorta Poliçesi, 
f) Ana Sözleşme. 
(g) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8) Adli Sicil Belgesi 
(ğ) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8)Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
(h) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8;) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası 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) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen LPG Tüplerinin Muayene, Deney, 

Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası, 
b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 
c) Oda Sicil Kaydı, 
ç) Vergi Kimlik Belgesi, 
d) Yetki Belgesi, 
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e) Sigorta Poliçesi,
f) Ana Sözleşme.
(g) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8)  Adli Sicil Belgesi 
(ğ) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8)  Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
(h) (Ek Bent: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.8) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ceza-

sı ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan 

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 Ka-

rarı uygulanmaya devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurul Başkanı yürütür. 

Metne İŞLENEMEYEN MADDE  
(Ek Madde: 01.07.2014 tarih ve 5014 sayılı Kurul Kararı, Mad.10) 
MADDE 10- Bu kararın, yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılır 
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KURUL KARARI 
 Karar No : 5104 Karar Tarihi : 01/07/2014 
   
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/07/2014 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildi-
rim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.  
 
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİK-

LİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI 
  
 MADDE 1 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararı’nın 3 üncü maddesinde (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir; 
 k) 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 tü-
zel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uy-
ruklular 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,”  
  (r) Adli Sicil Belgesi:  Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun 
aslını 
  (s) 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 su-
çun 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.” 
 MADDE 2 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 4 üncü maddesinin 6’ ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aşağıdaki 9, 10, 11, 12 ve 13’ üncü fıkralar eklenmiştir.  
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(6) 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 veri-
lir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse ora-
nı ayrıca belirtilir. 

(9) Adli Sicil Belgesi, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek kişiler için aranır. Ancak kamu ve belediye ikti-
sadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı duru-
mundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil 
Belgesi aranmaz.  

(10) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri 
tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir. 

(11) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıy-
la; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara li-
sans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz. 

12) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans veril-
mez. 

13) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.
 MADDE 3- 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı” 
ifadeleri, “Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı”  şeklinde değiştirilmiştir. 
 MADDE 4 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

(j) Adli Sicil Belgesi 
(k) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 

Beyan 
 MADDE 5 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

(h) Adli Sicil Belgesi 
(ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 

Beyan 
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 MADDE 6 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 7 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
 (ğ) Adli Sicil Belgesi 
 (h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
 (ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 
Beyan 
 MADDE 7 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
 (ğ) Adli Sicil Belgesi 
 (h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
 (ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 
Beyan 
 MADDE 8 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 9 uncu maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
 (g) Adli Sicil Belgesi 
 (ğ) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
 (h) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 
Beyan 
 MADDE 9 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul 
Kararının 10 uncu maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
 (g) Adli Sicil Belgesi 
 (ğ) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı 
 (h) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin 
Beyan 
 MADDE 10- Bu kararın, yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılır 
 MADDE 11 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 MADDE 12 - Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
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KURUL KARARI 

Karar No: 5313/2-b Karar Tarihi: 20/11/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/3/2012 tarihli 
ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair aşağıdaki değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS 
BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL 

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KURUL KARARI 

MADDE 1 – 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-
sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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KURUL KARARI 
 
Karar No: 5645  Karar Tarihi: 17/06/2015 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2015 tarihli toplantısında, ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve 

Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına, 
karar verilmiştir. 
  

 
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS 

BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL 
KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KURUL KARARI 
 

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Ku-
rul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (n) bendi ile söz konusu Kurul Kararının 5’ inci maddesinin (h) bendinde ve 8’ inci maddesinin (g) bendinde yer alan 
“sorumlu müdür sözleşmesi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
MADDE 2 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Ku-

rul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(r) Adli Sicil Belgesi:  Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını, internet üzerinden e-Devlet Kapısından alınmış sabı-

ka kaydını veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını 
 
MADDE 3 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Ku-

rul Kararı’nın 4 üncü maddesinin 4, 5, 8, 9 ve 10’ uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 14 ve 15’ inci fıkralar eklenmiştir; 
“(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekin-

de sunulması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile asgari mesafe tespit tutanağı hariç diğer belgelerde, ilgili belgeyi düzenleyen makamın resmi 
mührüyle “Aslı gibidir” olarak onaylanmış sureti de kabul edilir. 

(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafın-
dan ve Vergi Kimlik Belgesi ile bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından 
onaylı suretleri veya vergi kimlik belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti veya E-Vergi Levhası çıktısı da kabul 
edilir. 
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(8) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu, ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde sunulur. Internet bankacılığı ile yapılan ödemelerde 

banka dekontunun çıktısı da kabul edilir. 
(9) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvu-

ru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz. 
(10) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilza-

ma yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için aranır. 
(14) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir. 
(15) 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, adli sicil belgeleri veya 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.” 

 
MADDE 4 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Ku-

rul Kararının başlığı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 5 – Bu kararın, yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılır 
 
MADDE 6 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

255TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



KURUL KARARI 

  Karar No: 3786  Karar Tarihi : 18/04/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2012 tarihli toplantısında; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Kuruma verilen LPG piyasasının denetimi ve gözetimi görevlerinin daha etkin olarak yerine 
getirilebilmesi amacıyla; 

Aynı Konuya ilişkin daha önce alınan 15/10/2009 tarih ve 2274 sayılı Kurul Kararı’nın  “Gerekli durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG 
Dağıtıcı ve LPG Depolama lisans sahiplerinin 01/01/2010 tarihinden itibaren her bir LPG dolum ve/veya depolama tesisinde ayrı ayrı olmak üzere TS EN 
ISO 4257 standardına uygun asgari 3 adet (1 set) LPG numune kabı bulundurmasının zorunlu hale getirilmesine” ilişkin hükmünün iptal edilmesine, 

Gerekli durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama lisans sahiplerinin 01/06/2012 tarihinden itibaren her bir do-
lum ve/veya depolama tesisi için ayrı ayrı olmak üzere TS EN ISO 4257 standardında belirtilen özelliklere sahip ve ilgili teknik mevzuata uygun en az 2 
litre hacme sahip ve 24 cm x 24 cm x 52 cm boyutlarından daha büyük olmayan, asgari 6 adet (1 set) LPG numune kabı bulundurmasının zorunlu hale 
getirilmesine, 

karar verilmiştir. 
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KURUL KARARI 

           
    Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 
   
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı 
Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır: 

 
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS TADİLİ VE SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA ARANACAK 

BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARI  
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil ve süre uzatımı başvurularında aranacak 

bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır. 
Hukuki Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 ve 16 ncı  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 - (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır. 
İKİNCİ KISIM 

Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri 
Ortak hükümler 
MADDE 4 - (1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekon-

tu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapı-
lır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması ge-
rekir. 
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(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans Tadili Başvuru Formunda yer alan bir bilgi 
ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.  

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler li-
sans tadil başvurusu için yeniden istenmez. 

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde 
sunulması gerekir.  

(5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafın-
dan gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz. 

Unvan Tadili 
MADDE 5 - (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 
a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
c) Yeni ünvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı,
ç) Yeni ünvana göre düzenlenmiş yetki belgesi. 
(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır.  
(3) LPG Otogaz Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır. 
Adres Tadili 
MADDE 6 - (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur. 
(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır. 
(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres de-

ğişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz. 
Alt Başlık Tadili 
MADDE 7 - (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütü-

lecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans 
Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili 
MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri 

LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili 
MADDE 9 – (1) Bayilik lisansının dağıtıcı şirket bilgisinin tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”na ilave-

ten Ek-2’de yer alan “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur ve Kuruma sunulur. 
(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra aşağıdaki 

bilgi ve belgeler sunulur. 
a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi, 
b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ 

şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
LPG Taşıma Lisansının (Karayolu) ve LPG Dağıtıcı Lisansında Taşıma Bilgilerinin (Karayolu) Araç Eklenmesi Suretiyle Tadili Halinde Kuruma Su-

nulması Gereken Bilgi ve Belgeler 
 
Araç Ekleme 
MADDE 10 – (1) LPG Taşıma Lisansının ve LPG Dağıtıcı Lisansında Taşıma Bilgilerinin araç eklenmesi suretiyle tadili halinde bu Karar’ın 4 üncü 

maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. 
a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca durumuna uygun verilen; taşıma yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı,  
b) Araç ruhsatlarının lisans sahibi tarafından “Aslı Gibidir” olarak onaylanmış örnekleri, 
c) Taşıtlar sözleşmeli ise araç kiralama sözleşmeleri, 
d) Sigorta poliçesi. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler 

 
MADDE 11 - (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, Ek-3’teki “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu” 

kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında 
uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.  
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(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekont bulunur. LPG Otogaz Bayilik 
lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır. 

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler sü-
re uzatım başvurusu için yeniden istenmez. 

(4) LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik sözleşmesi ve süre uzatım be-
delinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez. 

(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde 
sunulması gerekir. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

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. 
Uygulama 
MADDE 13  - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil ve süre uzatımı başvuruları hakkında uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 14 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 - (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.  
 
EK:1 LİSANS TADİLİ BAŞVURU FORMU 
EK:2 LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU 
EK: 3 LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU 
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 EK:1 LİSANS TADİLİ BAŞVURU FORMU  
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi 
Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Lisansımın aşağıdaki beyanım ve ekte sunulan belgeler doğrultusunda 

tadilini arz ederim.  
ÖNEMLİ NOT:  
(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir.  
*LPG Otogaz Bayilik lisansı tadillerinde ‘TADİL TALEBİNİN KONUSU’ kısmı boş bırakılacak ve istenen tadil türü Ek-2’deki “Bayilik Lisansı Tadil Talebi
Formu” kullanılarak gösterilecektir.) 

 TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN 

ADI-SOYADI 
İMZA 
KAŞE 

 TARİH 

LİSANS BİLGİLERİ 

LİSANS SAHİBİNİN UNVANI 

LİSANS NO  LİSANS TÜRÜ 

LİSANS TARİHİ  LİSANS SÜRESİ 

LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER 

İLETİŞİM ADRESİ 

İLÇE  İL 

TELEFON  FAKS 

TİCARET/SANAYİ ODASI  TİCARET SİCİL NO 

SERMAYE (TL)  VERGİ KİMLİK NO 

TADİL TALEBİNİN KONUSU 

(TADİL TALEBİNİZİ AÇIKLAYINIZ)* 
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EK:2 LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU 

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN ADI‐SOYADI, İMZA, KAŞE, TARİH 

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI TADİL TALEBİ FORMU 

(LPG Otogaz Bayilik Lisansları için talep edilen tadil türünü X ile işaretleyiniz ve SADECE gerekli bilgileri doldurunuz) 

A.)  Değişikliklere İlişkin Tadil Talepleri 

1) UNVAN TADİLİ                                                       

 

1.1. YENİ UNVAN    

1.2 VARSA YENİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞ‐
MA RUHSATININ TARİHİ, SAYISI VE 

  

2) ADRES TADİLİ  

2.1. YENİ ADRES    

2.2. PAFTA    

2.3. ADA    

2.4. PARSEL    

2.5. İLÇE    

2.6. İL    

2.7 VARSA YENİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞ‐
MA RUHSATININ TARİHİ, SAYISI VE 

  

3) DAĞITICI TADİLİ  

3.1. YENİ DAĞITICININ UNVANI    

3.2. YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN    

3.3. YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 

  

3.4 YENİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SÜRE‐   

4) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT  
BİLGİSİ TADİLİ  

4.1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI    

4.2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI    

4.3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSA‐   
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  EK: 3 LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi 
Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Bu beyanım doğrultusunda lisansımın süresinin uzatılmasını arz ederim. 

(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir. 
*Dağıtıcı ve Taşıma Lisansı (Karayolu)  sahipleri tarafından doldurulacaktır.

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN  ADI-SOYADI  İMZA  KAŞE TARİH 

LİSANS BİLGİLERİ 

LİSANS SAHİBİNİN UNVANI 

LİSANS NO  LİSANS TÜRÜ 

LİSANS TARİHİ  LİSANS SÜRESİ 

LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER 

İLETİŞİM ADRESİ 

İLÇE  İL 

TELEFON  FAKS 

TİCARET/SANAYİ ODASI  TİCARET SİCİL NO 

SERMAYE (TL)  VERGİ KİMLİK NO 

TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ TARİHİ 
TESİSİN GEÇERLİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞ-
MA RUHSATININ SAYISI 

GEÇERLİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI VEREN İDARE 

LİSANSA KAYITLI TAŞIMA ARAÇLARINA AİT BİLGİLER* 

TAŞIMA BELGESİ GEÇERLİLİK TARİHİ VE NUMARASI 

PLAKA BİLGİLERİ  CİNSİ  Sözleşmeli / Özmal 
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K U R U L   K A R A R I 
 

 
    Karar No: 3007    Karar Tarihi: 06/01/2011 
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2011 tarihli toplantısında, 31/01/2011 tarihinden itibaren LPG otogaz satışlarında; hizmet ve finansal 
promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmamasına, 

 
karar verilmiştir. 
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KARAR ÖRNEĞİ  

 TOPLANTI TARİHİ   : 25/06/2009 KARAR SIRA NO   : 2143 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığının 22/06/2009 tarihli ve LPG.11/250.01.04.39-1834-1431 sayılı Başkanlık Makamına müzek-
keresi çerçevesinde; LPG otogaz bayilik lisansının genel hükümler bölümünde 15'inci madde olarak gelmek üzere, "Tesislerin Kullandırılması" başlığı 
altında, "Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması Kurulun iznine bağlıdır" hükmü-
nün eklenmesine, 

karar verilmiştir. 
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KURUL KARARI 

 

         Karar No: 1206/17  Karar Tarihi: 25/2/2007 

 a) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen duruma uygun (K1, C2, L1, L2, E2 v.b.) yetki belgelerinde yapılan yanlışlık ve değişiklikler için ilgili Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından yapılan resen tadillerin Kuruma intikali halinde yapılacak tadillerden lisans tadil bedeli alınmamasına, 
 b) Mahalle, Cadde, Sokak ve benzeri değişiklikler nedeniyle yapılan güncellemelerden kaynaklanan lisans tadilleri için Kurum tarafından lisans ta-
dil bedeli alınmamasına, 
 karar verilmiştir. 
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KURUL KARARI 

 
 
Karar No: 630/68 Karar Tarihi: 5/1/2006 

 
İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının kendi aralarında ve LPG istasyonlarının da kendi arala-

rında değerlendirmeye tabi tutulmasına, 
karar verilmiştir. 
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KURUL KARARI 

Karar No: 579-113 Karar Tarihi: 17.11.2005 

a) Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
b) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınmasına;
c) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranmasına,
ç) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranmasına, 
d ) Şehir içi yollar ile şehirler arası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunmasına, 
e) Şehir içi yollar ile şehirler arası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesine,
karar verilmiştir. 
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K U R U L  K A R A R I 

     Karar No: 505   Karar Tarihi: 23/06/2005 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2005 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası (LPG) Dairesi Başkanlığının 21/06/2005 
tarihli ve LPG/11-460.39 sayılı Başkanlık Makamına Müzekkeresi çerçevesinde; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; yurt içi veya yurt dışından temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın piyasaya su-
numunda; öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına, bu standartların mevcut olmaması halinde ise, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyul-
masına ve ithal edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)’nın ihtisas gümrüklerinde kurulan laboratuvarlarda ekli listede belirtilen işlem ve analizlerinin 
yapılmasına, 
          karar verilmiştir. 

EK : GÜMRÜK LABARATUVARLARINDA SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) NIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEM VE ANALİZLER TABLOSU 

  

NO 
İŞLEMLER/ANALİZLER AÇIKLAMALAR  KAYNAKLAR  OTOGAZ 

KARIŞIM 

LPG 
TİCARİ PROPAN 

TİCARİ BÜ-

TAN 
ÖZEL HİZMET 

PROPANI 

1  LPG NUMUNE SAHİBİ VE ADRESİ :        +  +  +  +  + 

2  NUMUNE ADI VE TARİFİ :        +  +  +  +  + 

3  MENŞEİ :        +  +  +  +  + 

4  RAPOR TARİHİ:        +  +  +  +  + 

5  NUMUNE ALMA TARİHİ :        +  +  +  +  + 

6  AÇIKLAMALAR :        +  +  +  +  + 

7  KOMPOZİSYON :     EN ISO 27941  +  +  +  +  + 

8  YOĞUNLUK :     ISO 3993, EN ISO 8973  +             

9  MOS MOTOR OKTAN SAYISI :  ASGARİ 89  TS EN 589  +             

10 
TOPLAM DİEN MUHTEVASI (1.3 BÜTADİEN 

DAHİL) : % MOL 
AZAMİ 0,5  EN 27941  +  +  +  +  + 

11  BUHAR BASINCI (GÖSTERGE, 40 C DE) : kPa  AZAMİ 1550  EN ISO 4256 EN ISO 8973  +  +  +  +  + 
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12  BUHAR BASINCININ, GÖSTERGE, AS- AZAMİ  EN ISO 8973  +  +        + 

   TİP A :  AZAMİ -10  EN ISO 8973                

   TİP B :  AZAMİ -5  EN ISO 8973                

   TİP C :  AZAMİ 0  EN ISO 8973                

   TİP D :  AZAMİ +10  EN ISO 8973                

   TİP E :  AZAMİ +20  EN ISO 8973                

13  SU MUHTEVASI :  0 C DE YOK  TS EN 589  +  +  +  +  + 

14  KOKU : 
ALT PARLAMA SINIRININ 

% 20’ SİNDE AYIRTEDİLE-

BİLEN VE HOŞ OLMAYAN 

TS EN 589  +  +  +  +  + 

15  UÇUCULUK :     EN ISO 27941     +  +  +  + 

  
C2 HİDROKARBONLARI : %, MOL/MOL, 

AZAMİ 
   EN ISO 27941                

  
C4 HİDROKARBONLARI :  %, MOL/MOL,  
AZAMİ     EN ISO 27941                

  
C5 HİDROKARBONLARI : %, MOL/MOL,  
AZAMİ     EN ISO 27941                

16 
DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR : %, 
MOL/MOL    

EN ISO 27941 
  

   +  +  +  + 

17  KÜTLECE SAFLIK ORANI :  KÜTLECE % ASGARİ  EN ISO 27941     +  +  +  + 

   TİCARİ PROPAN :  95  EN ISO 27941                

   TİCARİ BÜTAN :  95  EN ISO 27941                

   KARIŞIM LPG :  95  EN ISO 27941                

   ÖZEL HİZMET PROPANI :  98  EN ISO 27941                
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K U R U L  K A R A R I 

 Karar No: 547/2    Karar Tarihi: 14/09/2005 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2005 tarihli ve LPG/11.020.04-178 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerve-
sinde; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırla-
nan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu  ve Bildirim Açıklamalarının” kabul edilerek Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesine, 

Karar verilmiştir. 
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                                                  KARAR ÖRNEĞİ 
 
 
    TOPLANTI TARİHİ : 16/03/2006 KARAR SIRA NO  : 691/192 

 
 

192.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığının 13/03/2006 tarihli ve LPG/11.020.02-792 sayılı Başkanlık Makamına Müzekkeresine 
konu, LPG Otogaz Bayilik faaliyeti 01/01/2005 tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına işlenen, ancak 5307 sayılı Kanunun yürürlüğe girdi-
ği 13/03/2005 tarihinden önce LPG Otogaz Bayilik faaliyetinde bulunduğunu usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat eden kişilerden lisans 
başvurularında "Asgari Mesafe Tespit Tutanağı" istenmemesine, 

 
Karar verilmiştir. 
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K U R U L  K A R A R I 
  

    Karar No: 734/324  Karar Tarihi: 20/04/2006 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.04.2006 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının; 5307 sayı-

lı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, LPG piyasasında faali-
yet gösteren lisans sahibi kişilerin Kuruma yapmaları gereken ve ekte sunulan "Bildirimler ve Bildirim Eklerinin kabulüne ve ileride "Bildirimler ve Bildi-
rim Ekleri"nde olabilecek değişiklikler ve tadillerin yapılabilmesi hususunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığına izin veril-
mesine, 

Karar verilmiştir. 

273TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



BİLDİRİM, BEYAN VE ÇİZELGELER TABLOSU 

Kısaltmalar:  
“S” - Diğer mevzuatta düzenlenmediği takdirde şekil şartı yoktur.  
“---”  Eki yoktur. 

BİLDİRİM  BEYAN VE ÇİZELGELER 
Kodu  Adı  Kodu  Adı 

YILLIK BİLDİRİM (YIB) 
01  Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi  LPGP-01  Pazarlama Projeksiyonu Beyanı 
02  Katılma Payı Bildirimi  LPGD-01  Katılma Payı Beyanı 

S  Gelir Tablosu 
03  Sonuç Raporları Bildirimi  LPGL-02  Sonuç Raporları Beyanı 
04  Gelir Payı Bildirimi  LPGD-02  Gelir Payı Beyanı 

ÜÇ AYLIK BİLDİRİM (ÜAB) 
01  Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi  LPGP-02  Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı 

02  İller Bazında Satış Beyanı Bildirimi  LPGP-06  İller Bazında Satış Beyanı 
03  Toptan Ticaret Bildirimi  LPGP-07  Toptan Ticaret Beyanı 

AYLIK BİLDİRİM (AYB) 
01  Stok Bildirimi  LPGP-03  Stok Beyanı 
02  Bayi Hareketleri Bildirimi  LPGL-01  Bayi Hareketleri Beyanı 
03  İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi  LPGP-04  İthalat Beyanı 

S  Ürün Analiz Raporu 
LPGP-05  İhracat Beyanı 

OLUŞUMA BAĞLI BİLDİRİM (OBB) 
01  Faaliyete Başlama Bildirimi  ---  --- 
02  Faaliyeti Bırakma Bildirimi  ---  --- 
03  Tip Sözleşme Bildirimi  S  Tip Sözleşme 
04  Önemli Olay Bildirimi  S  Önemli Olay Beyanı 
05  Kullanım Bildirimi  ---  --- 
06  Tavan Fiyat Bildirimi  LPGF-01  Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Dahil) 

LPGF-02  Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Hariç) 
LPGF-03  Tavan Fiyat Beyanı (Rafinerici) 

07  Sözleşme Bildirimi  ---  --- 
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  FORM KODLARI: 

A BİLDİRİM FORMLARI 

Yıllık Bildirim (YIB) 

YIB -01  Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi 

YIB -02  Katılma Payı Bildirimi 

YIB -03  Sonuç Raporları Bildirimi 

YIB -04  Gelir Payı Bildirimi 

Üç Aylık Bildirim (ÜAB)  

ÜAB – 01  Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi 

ÜAB – 02  İller Bazında Satış Beyanı Bildirimi 

ÜAB – 03  Toptan LPG Ticareti Bildirimi 

Aylık Bildirim (AYB)  

AYB – 01  Stok Bildirimi 

AYB – 02  Bayi Hareketleri Bildirimi 

AYB  - 03  İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi 

Oluşuma Bağlı Bildirim (OBB)   

OBB – 01  Faaliyete Başlama Bildirimi 

OBB – 02  Faaliyeti Bırakma Bildirimi 

OBB – 03  Tip Sözleşme Bildirimi 

OBB – 04  Önemli Olay Bildirimi 

OBB – 05  Kullanım Bildirimi 

OBB – 06  Tavan Fiyat Bildirimi 

OBB – 07  Sözleşme Bildirimi  

B BEYAN VE ÇİZELGE FORMLARI  

LPG Piyasa Hareketleri (LPGP)   

LPGP -01  Pazarlama Projeksiyonu Beyanı 

LPGP -02  Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı  

LPGP -03  Stok Beyanı 

LPGP -04  İthalat Beyanı 

LPGP -05  İhracat Beyanı 

LPGP -06  İller Bazında Satış Beyanı 

LPGP -07  Toptan LPG Ticareti Beyanı 

LPG Fiyat Hareketleri (LPGF)  

LPGF -01  Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Dahil) 

LPGF -02  Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Hariç) 

LPGF -03  Tavan Fiyat Beyanı (Rafinerici) 

LPG Lisans Hareketleri (LPGL) 

LPGL - 01  Bayi Hareketleri Beyanı 

LPGL - 02  Sonuç Raporları Beyanı 

LPG Diğer İşlemler (LPGD) 

LPGD -01  Katılma Payı Beyanı 

LPGD -02  Gelir Payı Beyanı 
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  ../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi   

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

 
 ………. numaralı …………… Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu mad 

     desi gereği,  .. …... yılına ait Pazarlama Projeksiyonu Beyanı ektedir.   
 
 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

  
  

LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

İMZA, TARİH, KAŞE 
 
 
 
      Lisans Sahibinin  
      Unvanı                 : 
      İletişim Bilgileri  : 
 
 
      Eki : LPGP -01  Pazarlama Projeksiyonu Beyanı (….. Sayfa)  
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FORM YIB-01  
../../…. 

 Sayı : 
 Konu : Katılma Payı Bildirimi   
 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)  

 
………. numaralı ………………. Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu  

       maddesi  
gereği, ….. yılına ait  Katılma Payı Beyanı ektedir.  
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

                                                                                       İMZA, TARİH, KAŞE 
 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı (Gerçek Kişilerde Adı ve Soyadı): 
     İletişim Bilgileri          : 
     Eki :  

  1)LPGD -01  Katılma Payı Beyanı (….. Sayfa)  
  2)Gelir Tablosu 
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  FORM YIB-02 
../../…. 

 Sayı : 
Konu : Gelir Bildirimi  

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

 ………. numaralı Rafinerici Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu 
  maddesi gereği, ….. yılına ait Gelir Beyanı ektedir.   

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                 : 
  İletişim Bilgileri  : 

  Eki :  LPGD -02 Gelir Payı Beyanı (….. Sayfa)  
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     FORM YIB-04 

../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Bayi Hareketleri Bildirimi   
 

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

 
………. numaralı ………………. LPG Dağıtıcı Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeli  

     ği’nin 33 üncu maddesi gereği ……..ayına ait  Bayi Hareketleri  Beyanı ektedir.  
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

            İMZA, TARİH, KAŞE 
 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı                  : 
     İletişim Bilgileri   : 
 
     Eki : LPGL -01  Bayi Hareketleri Beyanı (….. Sayfa)  

279TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



  FORM AYB-02 
      ../../…. 

 Sayı : 
Konu : Tavan Fiyat Bildirimi  

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

………. numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı / Rafinerici Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönet 
  meliği’nin 34 üncü maddesi gereği, Tavan Fiyat Beyanı ektedir.   

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

  İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                 : 
  İletişim Bilgileri  : 

Eki :  LPGF-01  Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Dahil) 
      LPGF-02   Tavan Fiyat Beyanı (ÖTV Hariç)  

LPGF-03   Tavan Fiyat Beyanı (Rafinerici) 
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     FORM OBB-06 

           ../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Sonuç Raporları Bildirimi   
 

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

 
 

………. numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu    
     maddesi gereği, ….. yılına ait Sonuç Raporları Beyanı ektedir.   

 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

                                                                          İMZA, TARİH, KAŞE 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı                  : 
     İletişim Bilgileri   : 
 

   Eki : LPGL - 02   Sonuç Raporları Beyanı 
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  FORM YIB-03 
../../…. 

 Sayı : 
Konu : Toptan LPG Ticareti Bildirimi  

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı)  

………. numaralı LPG Dağıtıcı/Rafinerici Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeli 
  ği’nin 33 üncu maddesi gereği, …….. dönemine ait Toptan LPG  Ticareti Beyanı ektedir.   

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

 İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                  : 
  İletişim Bilgileri   : 

Eki : LPGP - 07  Toptan LPG Ticareti Beyanı 
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     FORM ÜAB-03 
               

           ../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Pazarlama Projeksiyonu  
 Gerçekleşme Bildirimi  

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 
 

………. numaralı ……….. Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu mad 
     desi gereği, ….. yılı ….. döneme ait Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanım ektedir.   

 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

                                                                     İMZA, TARİH, KAŞE 
 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı                  : 
     İletişim Bilgileri   : 

 
   Eki :  LPGP -02   Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı ( …. Sayfa) 

283TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



  FORM ÜAB-01 

../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Stok Bildirimi 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

………. numaralı ……… Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu maddesi  
  gereği, ….. yılı ….. ayına ait Stok Beyanı ektedir.   

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

    İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                  : 
  İletişim Bilgileri   : 

Eki : LPGP -03 Stok Beyanı ( …. Sayfa) 
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  FORM AYB-01 

../../…. 
 Sayı : 
 Konu : İller Bazında Satış Bildirimi 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

……………… numaralı LPG Dağıtıcı lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 
  üncu maddesi gereği, ….. yılı ….. döneme ait İller Bazında Satış  Beyanı ektedir.   

.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

   İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                   : 
  İletişim Bilgileri    : 

  Ek: LPGP -06 İller Bazında Satış  Beyanı 
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  FORM ÜAB-02 

    ../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Faaliyete Başlama Bildirimi   

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

……………… numaralı ………….. lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 34 ün 
  cu maddesi gereği, aşağıda yazılı tesisimde …….... tarihinde faaliyete başladığım hususunda bilgilerinizi ve gereğini  
  arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

   İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı (Gerçek Kişilerde Adı ve Soyadı): 
  İletişim Bilgileri        : 

Tesis Adresi      : 
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     FORM OBB-01 

 
             ../../…. 

 Sayı : 
 Konu : Faaliyeti Bırakma Bildirimi   
 

 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

 
 

……………..numaralı  ………….. lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 34 üncu  
     maddesi gereği, aşağıda yazılı tesisimde ……….... tarihinde faaliyeti bıraktığım hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz  
     ederim.  

 
  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

                                                                        İMZA, TARİH, KAŞE 
 
      Lisans Sahibinin  
      Unvanı (Gerçek Kişilerde Adı ve Soyadı): 
      İletişim Bilgileri          : 
      Tesis Adresi           : 
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  FORM OBB-02 
  ../../…. 

 Sayı : 
 Konu : Tip Sözleşme Bildirimi   

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
 (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

……………. numaralı ………….. lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 34 üncu  
  maddesi gereği, aşağıda yer alan tip sözleşme / tip sözleşmeleri,  ihdas ederek / değiştirerek ………. tarihinden geçerli 
  olarak uygulamaya geçtiğim hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

    İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı (Gerçek Kişilerde Adı ve Soyadı): 
  İletişim Bilgileri          : 
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EKİ:  
…….. Tip Sözleşme 
…….. Tip Sözleşme Beyanı (*)  (…… Sayfa)   

   İHDAS EDİLEN VEYA DEĞİŞTİRİLEN TİP SÖZLEŞMELER   

  (*) Değiştirilen sözleşmeler için düzenlenecek raporda eski ve yeni metin mukayese tablosu eklenecektir. 

Başlığı  Türü (İhdas / Değişiklik) 
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     FORM OBB-03 

 
           ../../…. 

 Sayı : 
 Konu : Önemli Olay Bildirimi    

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
                                  (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

 
………………. numaralı  ………….. lisansı sahibiyim. Yakın çevremde / tesisimde ………… tarihinde meydana gelen ve   

     safahatını aşağıda özetlediğim önemli olayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 34 üncu mad  
     desi gereği, bilgilerinize arz ederim.  
 
                   LİSANS SAHİBİ  

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 
                                                              İMZA, TARİH, KAŞE 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı (Gerçek Kişilerde Adı ve Soyadı): 
     İletişim Bilgileri          : 
     Eki: Önemli Olay Beyanı (*)  (……. Sayfa)  
       (*) Beyan içeriğinde önemli olayın;  

 Niteliği ve niceliği, 

 Tarihi ve süresi,  

 Muhtemel sebepleri, 

 Etkilediği yer ve kişiler, 

 Giderilmesi için alınan tedbirler, 

 Doğurduğu kayıplar ile zarar ve ziyan, varsa ilgili mevzuat gereği düzenlenen raporların sureti yer alacaktır.  
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  FORM OBB-04 

../../…. 
 Sayı : 
 Konu :  İthalat-İhracat Bildirimi  

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

 ………. numaralı ………. Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 33 üncu mad 
  desi gereği Pazarlama Projeksiyonum ile uyumlu olarak, …….. yılı  ……… ayında ithal / ihraç edilen LPG ile ilgili bilgi 
  leri içeren İthalat-İhracat Beyanım ektedir. Durumu, , bilgilerinize arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

 İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                  : 
  İletişim Bilgileri   : 
  Eki: 1. LPGP -04 İthalat Beyanı, (…. Adet Analiz Raporu) 

2. LPGP -05 İhracat Beyanı
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  FORM AYB-03 
  

../../…. 
 Sayı : 
 Konu : Kullanım Bildirimi   

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

 
……………..numaralı  ………….. LPG Dağıtıcı Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetme 

     liği’nin  34 üncü maddesi gereği, aşağıda bilgileri verilen dökme kullanıcısının ikmal edilen LPG’yi amacı dışında kul 
     landığı tespit edilmiştir.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
 

                   LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

                                                                İMZA, TARİH, KAŞE 
     Lisans Sahibinin  
     Unvanı                   : 
     İletişim Bilgileri    : 
     Amaç Dışı Kullanım Yapan Kullanıcının;  
          Adı (Ünvanı), 
          Adresi,  
          Tesisin Türü 
          Tespitler, 
          Kullanım Miktarı,varsa ilgili mevzuat gereği düzenlenen raporların sureti yer alacaktır.  
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  FORM OBB-05 

../../…. 
 Sayı : 
 Konu :  Sözleşme Bildirimi  

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı) 

 ………. numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibiyim. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği’nin 34 üncü 
  maddesi gereği aşağıda bilgileri verilen LPG Depolama Lisansı / LPG Taşıma Lisansı sahibi / sahipleri ile yapmış oldu 
  ğum sözleşme değişikliği ekte sunulmaktadır. Durumu,  bilgilerinize arz ederim.  

 LİSANS SAHİBİ  
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI 

    İMZA, TARİH, KAŞE 

  Lisans Sahibinin  
  Unvanı                 : 
  İletişim Bilgileri  : 

  Ek: Sözleşme değişiklik metni 
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 FORM OBB-07 
 Bölüm-3     

BİLDİRİM  EKLERİ  

BİLDİRİM EKİNİN ADI  LİSANS SAHİBİ  İÇERİĞİ 
Yıllık Pazarlama Projeksiyonu Beyanı 

Dağıtıcı 

Rafinerici 

LPG için; 

Kesinleşmiş dönem başı stok miktarı, 

İthalat ve temin projeksiyonları, 

İhracat ve satış projeksiyonları, 

Dönem sonu stok projeksiyonu, 
Katılma Payı Beyanı 

Rafinerici 

Dağıtıcı 

Otogaz Bayi 

Gelir tablosuyla uyumlu net satış hasılatı 

Net satış hasılatından tenzil edilmesi halinde; 

LPG’ye ilişkin olarak ödenen gümrük vergi, resim ve harçları toplamı, 

Gelir tablosunda yer alması halinde dönem içinde ödenen Özel Tüketim Vergisi tu-
tarları 

Ödenecek Katılma Payı 

(LPG’ye ilişkin gümrük vergileri ve harçlar ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının gelir 
tablosunda yer alması halinde, bunlara ilişkin toplamlar dipnotlarda belirtilir.) 

Gelir Beyanı 

Rafinerici 

LPG için 

Doğrudan satışlara ilişkin gelir payı tutarı 

Dağıtıcılardan tahsil edilen gelir payı tutarları 
Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme 
Beyanı 

Dağıtıcı 

Rafinerici 

LPG  için; 

Kesinleşmiş dönem başı stok miktarı, 

Ürün bazında satış  projeksiyonları ile gerçekleşmeleri, 

Kesinleşmiş dönem sonu stok miktarı, 

Pazarlama projeksiyonuna göre % 10’dan fazla artış ve eksilişlere ilişkin açıklamalar, 

LPG’nin  ithalat veya ihracat projeksiyon ve gerçekleşme miktarları. 

Stok Beyanı 
Dağıtıcı 

Rafinerici 

LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yapılan veya LPG Depolama Lisansı sahiplerine yaptı-
rılan depolama faaliyetinin gerçekleştiği tesisin türü, toplam kapasitesi, konumu, lisans 
numarası, ürün bazında stoklama ve toplam stok miktarı 
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Bayi Hareketleri Beyanı 

Dağıtıcı 

Bayilerin aylık bayi hareketlerine ilişkin; 

Bir önceki ay devri 

Yeni Bayiler, 

Sözleşme Süresi Dolan  Bayiler, 

Sözleşmesi Fesih Edilen Bayiler, 

Faaliyeti Geçici Süre İle Durdurulan Bayiler , 

Ay sonu mevcudu 

icmal tablosu, 

Bu kapsamdaki bayilerin ticari unvan  (adı, soyadı)  listesi ve sözleşmesi fesih edilenler 
ile faaliyetleri geçici süre ile durdurulanların gerekçeleri, 

LPG İthalat-İhracat Beyanı 

Rafinerici 

Dağıtıcı 

İthal  veya ihraç edilen  LPG’nin aylık dönemler bazında 

Ürün adı, GTİP numarası, 

İşlem Tarihi, 

Menşei geldiği veya gönderildiği ülke, 

İşlem yapılan Gümrük Müdürlüğü, 

İthalde ABD $/Ton cinsinden birim fiyatı, ABD $  cinsinden toplam tutarı, 

Miktarı, 

İthalde her bir kargo için İhtisas Gümrüklerince onaylı analiz raporu. 

Tip Sözleşme Bildirimi	 Tüm Lisans Sa-
hipleri	

Şekil şartı yoktur.	

Önemli Olay Beyanı	

Tüm Lisans Sa-
hipleri 

Önemli olayın; 

Niteliği ve niceliği, 

Tarihi ve süresi, 

Muhtemel sebepleri, 

Etkilediği yer ve kişiler, 

Giderilmesi için alınan tedbirler, 

Doğurduğu kayıplar ile zarar ve ziyan, 

Varsa ilgili mevzuat gereği düzenlenen raporların sureti.	
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 Sonuç Raporları Bildirim Beyanı	

Dağıtıcı 

Denetim yapılan Otogaz İstasyonunun; 

Lisans No, 

İli, 

Yapılan Faaliyet, 

Sonuç , (Denetimle ilgili açıklama),. 
İller Bazında Satış Beyanı	

Dağıtıcı 

İller Bazında, 
Tüplü LPG satış miktarı, 
Tüplü bayi adedi, 
Dökme LPG satış miktarı, 
Dökme kullanıcı adedi, 
Otogaz LPG satış miktarı, 
LPG Otogaz bayi adedi, 

Faaliyete Başlama – Faaliyeti Bırakma 
Bildirimi	

Tüm Lisans Sa-
hipleri 

Lisans sahibi adı, 

Lisans türü, 

Lisans numarası, 

Faaliyet başlama / bırakma tarihi, 

Açıklama. 
Kullanım Bildirimi	

Dağıtıcı 

Dökme LPG kullanıcısının LPG’nin farklı amaçlarla kullanımı halinde; 
Dağıtıcı adı, 
Dökme kullanıcısı adı, adresi, 
Tespit tarihi, 
Açıklama, 
Varsa ilgili mevzuat gereği düzenlenen raporların sureti. 

Tavan Fiyat Bildirimi	
Rafinerici 

Dağıtıcı 

Bildirimde bulunanın; 

 Bildirim tarihi, 

LPG türü, ÖTV dahil ve ÖTV hariç  fiyatı (Dökme, Tüplü, Otogaz için ayrı ayrı) 
Sözleşme Bildirimi	

Dağıtıcı 
Sözleşme başlama, bitiş tarihi ile  taraflarının ismi, iletişim bilgileri ve imzalarının bulun-
duğu yapılan sözleşmenin onaylı sureti. 

Toptan LPG Ticareti Bildirimi	
Rafinerici 

Dağıtıcı 

Toptan LPG Ticareti, 

Toptan ticaret yapılan LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi unvanı, 

Ürün bazında alış, satış miktarları, 
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K U R U L  K A R A R I 

Karar No: 2194     Karar Tarihi: 30/07/2009 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2009 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Karar 
eki olan ve 30/04/2009 tarih ve 2081 sayılı Kurul Kararı ile düzenlenerek “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 
Açıklamaları Bölüm 1-“BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” tablosundaki (3) numaralı dipnotunda yer alan “01/01/2005 tarihinden önce; İmar Kanunu hüküm-
lerine göre imar planına “LPG Otogaz İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin 
yapacakları başvurularda aranmaz.” hükmünün kaldırılmasına,   

karar verilmiştir.  
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KURUL KARARI 
 

    Karar No : 275  Karar Tarihi : 02.09.2010 
             
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/09/2010 tarihli toplantısında;  
b)14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Karar Eki olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim   
Açıklamalarının;  

    Bölüm 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” tablosuna “Hizmet Sözleşmesi” satırının altına “Sigorta Poliçesi Sureti” başlıklı satır ile sa tırın tüm  
sütunlarla kesiştiği hücrelere “+” ibarelerinin eklenmesine,  
    Bölüm-2 “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ” tablosu “BELGELER” alt başlığında “Hizmet Sözleşmesi” satırının altına “Dokümanın adı” olarak 
“Sigorta Poliçesi Sureti”; içeriği olarak “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Yönetmeliği uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacak tüm lisans sahipleri 
tarafından yaptırılması zorunlu olan Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası poliçe sureti; ayrıca, dağıtıcı lisansı için Tüp Gaz Mali Sorumluluk Sigor-
tası ve Tesisler ve LPG Tüm Risk Sigortası poliçe suretleri ve depolama lisansı için Tesisler ve LPG Tüm Risk Sigortası poliçe sureti” ibarelerinin eklen-
mesine, 

karar verilmiştir. 
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K U R U L  K A R A R I 

Karar No: 2908 b) Karar Tarihi: 08/12/2010 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/12/2010 tarihli toplantısında;  
b) 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Karar Eki olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarının;

Bölüm 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” tablosuna “Sigorta Poliçesi Sureti” satırının altına “Sorumlu Müdür Sözleşmesi” başlıklı satır ile satırın 
LPG Dağıtıcı ve LPG otogaz bayilik sütunlarıyla kesiştiği hücrelere “+” ibarelerinin eklenmesine,  

Bölüm-2 “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ” tablosu “BELGELER” alt başlığında “Sigorta Poliçesi Sureti” satırının altına “Dokümanın adı” 
olarak  “Sorumlu Müdür Sözleşmesi”; içeriği olarak “Kanuna göre faaliyette bulunanların dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurmakla 
zorunlu oldukları sorumlu müdür ile yapmış oldukları sorumlu müdür sözleşmesi ” ibarelerinin eklenmesine, 

karar verilmiştir. 
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K U R U L  K A R A R I 

Karar No: 3251/1   Karar Tarihi: 02/06/2011 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/06/2011 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun “LPG Otogaz Bayilik faaliyeti 
01/01/2005 tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına işlenen, ancak 5307 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/03/2005 tarihinden önce LPG 
Otogaz Bayilik faaliyetinde bulunduğunu usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat eden kişilerden lisans başvurularında "Asgari Mesafe Tes-
pit Tutanağı" istenmemesine karar verilmiştir” hükmünü amir 16/03/2006 tarih ve 691/192 sayılı Kurul Kararının kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 

300TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



2013 YILI LPG YETKİLİ İŞLETME PERSONELİ, LPG YETKİLİ TEKNİK PERSONELİ VE SORUMLU MÜDÜR  
EĞİTİM VE BELGELENDİRME UYGULAMA ESASLARI 

Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 
ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu mü-
dürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları…zorunludur.” hükmü-
nü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu 
her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından 
kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine 
bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. 

Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu 
müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, 
her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOB’a bağlı 
meslek odası tarafından düzenlenir. 

TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim 
süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar. 

TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar…” hük-
münü amirdir. 

Yukarıda açıklanan ilgili mevzuat gereği, eğitim ve belgelendirmeye ilişkin genel uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır: 
1)LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi
LPG Yetkili İşletme Personeli eğitimi ve sertifikalarının beş ayrı alt başlık altında düzenlenmesi kararlaştırılmıştır: 
a)LPG Dolum Tesisi Dolum ve Boşaltım Personeli
b)LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)
c)LPG Taşıma Personeli-Tanker Şoförü
d)Tüplü LPG Dağıtım Personeli
e)LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli
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Eğitim süresi Tüplü LPG Dağıtım Personeli ve LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli için 1 gün (6 saat), diğer personel için 2 gün (12 saat) tir. 
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, tüm belge ücretleri 25 TL olarak belirlenmiştir. 
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunlu-

dur. 
2)LPG Yetkili Teknik Personeli Eğitimi
 LPG piyasasında LPG tesisat projelendirme ve imalatında görev almak isteyen personelin katılmak zorunda olduğu eğitimdir. 
Eğitim süresi 2 gün (12 saat) dür. 
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. 
LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeni-

den eğitim alması zorunludur. 
3)Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdür eğitim ve belgelendirmesi iki alt başlık altında düzenlenmiştir. 
a)LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü
Söz konusu eğitime çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 15/2/1954 tarihli ve 
6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya diğer bölümlerden mezun olmakla be-
raber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış 
olanlar başvurabilir. 

Bu eğitime başvurmak için, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesine sahip olmak şarttır. 
Eğitimde başarılı olanlara “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir. 
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden 

eğitim alması” zorunludur. 
Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözleşme ile ilgili odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür tespiti yapılarak dolum tesisine ait bilgileri içe-

ren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir. 
Eğitim süresi 1 gün (8 saat) dür. 
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. 
b)LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü
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Söz konusu eğitime; 
-         Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve te-

sisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından mezun olanlar, 
-         Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 
-         6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya, 
-         Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir. 
Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir. 
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden 

eğitim alması” zorunludur. 
Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili odaya yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG 

Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir.  
Eğitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükse-

köğretim kurumlarından mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diğer bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir. 
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. 
Genel Uygulama Esasları: 
 1)Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer ka-

mu kurumlarına karşı sorumludur. 
Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 
Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır. 
2)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihinden önce geçerli “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Katılım Sertifi-

kası” bulunan üyeler isteklerine bağlı olarak; 
- Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonunda (en fazla bir tesis koşulunu sağlamak kaydıyla) çalışmak üzere başvurabilirler. 
- Başvurularına bağlı olarak LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü Eğitim Sertifikası düzenlenebilir. 
3)Sorumlu müdür kontrol kayıt defterleri LPG otogaz istasyonunda ibraza hazır hale bulundurulur ve emniyetinden lisans sahibi ve sorumlu müdür 

beraber sorumludur. 
4)“Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri” ile Sorumlu Müdür SGK kaydı üzerinden yapılacak kontrollerde İstasyonda bulunma süreleri ile kontrol 

raporları (haftalık/yıllık) bire bir aynılaştırılmak suretiyle İstasyonda Sorumlu Müdür Bulundurma kontrolü yapılır ve uygun olanların yıllık “Sorumlu Mü-
dür Sertifikası (Sorumlu Müdür Atama Belgesi)” ücretsiz olarak yenilenir. 
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5)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihi itibariyle bir sorumlu müdür en fazla bir dolum veya otogaz istasyonunda görev alabilecektir.
6)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihi itibariyle sorumlu müdür sözleşme sürelerinin en az bir (1), en çok beş (5) yıl süreyle yapılmış

olması koşulu aranacaktır. 
7)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihinden önce yapılmış olan sözleşmeler, sözleşme süresi göz önüne alınarak en geç 16 Aralık

2013’ye kadar geçerli olacaktır. 
8)Yönetmelik yayım tarihinden önce sözleşme yapılarak, ilgili oda evrak kaydına girmiş olan yeni başvurular için belge düzenlenmiş olsa bile,

16.12.2012 tarihinden sonra yapılan lisans başvurularında bir sorumlu müdürün sadece bir tesiste görev yapabileceğine ilişkin düzenlemeye istinaden 
birden fazla tesis için yapılan sözleşme ve belgeler kabul edilmemektedir. 

9)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürütenlerin sözleşme süreleri 1 yıldan fazla olanlar var ise yönetmelik yayım tarihi
itibarı ile bu sözleşmeler, Sorumlu Müdürlerce belirlenecek sıraya göre bir istasyona düşürülmek üzere, diğerleri sözleşme süresi 16 Aralık 2013’ü geç-
memek üzere değerlendirilecektir. 

Halen birden fazla istasyonda görev yapmakta olan sorumlu müdürler 16.12.2013 tarihinden sonra hangi istasyonda devam etmek istediklerine ka-
rar verebilirler. Dolayısıyla, bu sözleşmelerden her hangi birinin sözleşme süresi 16.12.2013 tarihinden önce bitmesine rağmen; en geç 16.12.2013 tari-
hinde diğerlerini feshederek süresi dolan sözleşme ile devam edeceğini beyan edenler için sözleşme yenilemesine müsaade edilecek olup diğer  

sözleşmeler kesinlikle yenilenmeyecektir. Ayrıca söz konusu beyannamede sorumlu müdürün 2014 yılı için sözleşme yenilemek suretiyle devam 
edeceği istasyon ve bilgileri yanında sözleşme süresine bağlı olmaksızın sonuçlanacak diğer istasyon bilgileri (Lisans Numaraları ile birlikte) mutlaka 
yer alacaktır. Söz konusu beyannamenin bir nüshası Şubece saklanacaktır. 

10)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanarak sözleşme süresinin bitmemesi nedeniyle
16.12.2013 tarihine kadar görevlerini sürdürecek olan sorumlu müdürlerin, bu fesihler nedeniyle ilgili firma ile doğabilecek ihtilafların önlenmesi amacıy-
la; sözleşme süresine bağlı olmadan ilgili mevzuat gereği sona erdirilecek sözleşmelerle ilgili gerek görev yaptıkları istasyonlara gerekse ilgili odalara 
söz konusu sözleşme fesih ve gerekçesi hakkında derhal, en geç 16.12.2013 tarihinden makul bir süre önce bildirim ve yazılı beyanda bulunmaları gerek-
mektedir. 

11)Sorumlu müdür sertifikası;
a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,
b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer alması,
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c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması, 
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal göstermesi, 
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafından iptal edilir. 
Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, 

sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi bek-
lenmez. 

12)Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere so-
rumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta ta-
nımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. 

13)Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz. Sorumlu müdür sözleşmelerinin noterden yapılması zorunlu olmayıp, uygulanması zorun-
lu bir sözleşme tip örneği de bulunmamaktadır. 

14) Sorumlu müdür sözleşmesi; 
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya, 
b) Tarafların karşılıklı anlaşması, 
c) Lisansın sona ermesi veya iptali veya dağıtıcıya ait tesisin lisans kapsamından çıakrtılması hallerinde kendiliğinden sona erer. 
Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı 

olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır. 
Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır. 
15)  İlgili mevzuat kapsamında eğitim programında gerekli değişiklikleri yapmaya, Kuruma önceden bilgi vermek koşuluyla, TMMOB yetkilidir. 

     
     
 
    EK-1 BAŞVURU FORMU  
    EK-2 SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ 
    EK-3 KİŞİSEL BEYANNAME 
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EK-1 

PG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR  
BAŞVURU FORMU  

SORUMLU MÜDÜRE AİT BİLGİLER 
Adı Soyadı 

T.C Kimlik Nosu 

Mühendisler İçin; 
Lisans 

Oda / Sicil No 

Diğer Meslekler İçin; 
Bitirdiği Okul 

Yüksek Lisans 

Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu 

İşe Başlama Tarihi 

E-posta/Cep Telefonu No 

LPG DOLUM TESİSİ/LPG OTOGAZ İSTASYONUNA AİT BİLGİLER 
LPG Dolum Tesisi/LPG İstasyonu Adı 

Adresi 

EPDK Lisans Numarası 

Telefon 

Faks 

Vergi Dairesi/Numarası 
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EK-1-Devam 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA 
  ANKARA 

Yukarıda adresi belirtilen LPG Dolum Tesisinde/LPG İstasyonunda Sorumlu Müdür olarak çalışmak istiyorum. Gereğini yapılmasını arz ederim. 

BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 
1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim
Sertifikası 
2. İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek sözleşme (İstenildiği taktirde noter onaylı veya damga vergisi
makbuzlu olabilir 
3. 2 adet fotoğraf (Gerekli ise)
4. 2015 yılı için 50,00 YTL belge ücreti,
6. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve Ödenti borcu olmadığına dair belge fotokopisi,
7. Oda üyesi olmayanlar içinse Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fo-
tokopisi, 
8. Her hangi bir yerde çalışmayan ve ücretli olarak hizmet vermek üzere en fazla 1 dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonu ile sözleşme ya-
pan Sorumlu Müdürlerden; yukarıdaki belgelere ilave olarak, 

8.1. SGK İşe Giriş bildirgesi, (Eğer SGK’ lık durumu önceden devam ediyor ise SGK Aylık Bildirgesi olacaktır. Ancak bildirgelerdeki 
adresler ile Otogaz istasyonu adresi aynı olacaktır. Şube merkez ayrımına mutlaka dikkat edilecektir.) 

8.2. Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden S.G.D.P.  yatırılması ve dekontu, 
8.3. SGK İşe Giriş bildirgesi veya S.G.D.P yatırılamayacak durumlarda serbest meslek makbuzu/fatura, 

9. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan  1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddede belirtilen bel-
gelere ilave olarak o yıla ait büro tescil belgesi fotokopisi, 
10. Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların başvurularında 1., 2., 3., 4., 5.6. ve 8. maddede belirtilen belgelere ilave ola-
rak; örneği Odaca verilecek taahhütname (otogaz istasyonlarında çalışanlar için), 
11.Otogaz İstasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” Fotokopisi
12. Yeni açılacak firmalar için“EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı”  en geç 1 hafta içerisinde Odaya bildirilir.

Evrakları Alan ve Kontrol Eden  Saygılarımla, 

Adı: 
Soyad: 

Adı: 
Soyad: 
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EK-2 
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 

DOLUM TESİSİ / OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ 
MADDE 1- AMAÇ VE KONU 
Bu sözleşme, bir taraftan ………………………………….(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………………..(sorumlu müdür 
olarak anılacaktır) arasında yapılan sorumlu müdürlük sözleşmesinin şartlarını belirler. 5307 sayılı Yasa ile 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” 
gereği sorumlu müdür ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. 
MADDE 2- KAPSAM 
Sözleşmenin konusu işverene ait …………………….ili, ……………. İlçesi  sınırları içinde bulunan …………………………… dolum tesisi / oto-
gaz istasyonunda sorumlu müdür olarak görev alacak olan ………………………………’ın görev, yetki, sorumluluk ve özlük hakları ile işvere-
nin sorumluluklarını kapsar.  
MADDE 3-TARAFLAR 

İşveren: 
Adı Soyadı    
Ticari Ünvanı   
Adres    
Telefon    
Faks     
Ana gaz dağıtım şirketinin adı 
Sözleşme tarih ve numarası  
Ruhsat No    
Lisans No – Karar No   
Sorumlu Müdür: 
Adı Soyadı    
Mezun Olduğu Okul   
Diploma No   
Oda Sicil No    
SGK Sicil No   
T.C. Kimlik No   
Sorumlu Meslek Odası:   
İkametgâh Adresi   
Telefon    
Faks     
E-Posta    
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EK-2-Devam 
MADDE 4- SORUMLU MÜDÜR VE HİZMET TANIMI 
Sorumlu müdür; 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu 

Müdür Yönetmeliği”nin 15. Maddesinde yükümlülükleri, 16. Maddesinde Hak ve Yetkileri, 17. Maddesinde sorumlulukları belirtilen kişidir. Sorumlu mü-
dürlük hizmeti, anılan Yönetmelikte belirtilen yükümlülük ve sorumluluklar kapsamında otogaz istasyonu için sürekli ve kesintisiz bir hizmeti ifade eder.   

MADDE 5- SORUMLU MÜDÜRÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HAK VE YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI 
5.1. Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri 
Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üze-

re sorumlu müdür; 
5.1.1. Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, 
5.1.2. Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin 

vermemek, 
5.1.3. Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
5.1.4. Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dâhilin-

de bulunmasına izin vermemek, 
5.1.5. Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik 

düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek, 
5.1.6. Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için 

her türlü tedbiri almak, 
5.1.7. Tesiste bulunan tank, dispenser, pompa vb her türlü makine ve teçhizatın periyodik testlerinin bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik 

ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,  
5.1.8. Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgi-

lendirmek, 
5.1.9. Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde 

yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek, 
5.1.10. Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak, 
5.1.11. Tesiste meydana gelen ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak 

derhal lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak ka-
yıtlı olduğu Oda’ya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na derhal bildirmek, 
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5.1.12. Sorumlu müdür, kontrol kayıt defterinin içindeki haftalık kontrol formlarında yer alan test ve kontrollerini düzenli olarak her hafta yapar/
yaptırır ve işveren ya da vekiline onaylatır, onaylı bu  form ve kayıtların istasyonda düzenli tutulmasını sağlamakla 

yükümlüdür. 

5.2. Sorumlu müdürün hak ve yetkileri 
Sorumlu müdür; 
5.2.1. İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibine karşı mesleki yönden bağımsızdır ve talimata tabi değildir. Li-

sans sahibinden işin yürütümü sırasında her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. An-
cak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder, yetkileri kapsamında görevini ifa eder. 

5.2.2. Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin 
geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder. 

5.2.3. Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz. 
5.2.4. Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, tehlike doğuracak eylem ve işlemleri ile tedbir almayı engelleyici her 

türlü durumu yazılı olarak kayıtlı olduğu Oda’ya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na derhal bildirir. 
5.3. Sorumlu müdürün sorumluluğu 
5.3.1. Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber kuruma ve diğer 

kamu kurumlarına karşı sorumludur. 
5.3.2. Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 
5.3.3. Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır. 
MADDE 6- HİZMET BEDELİ ve ÖDEME 
6.1. Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli TMMOB Yönetim Kurulu tarafından en son Aralık ayında belirlenen ve ilgili Odaların yayın organları ile üyele-

rine duyurulan “LPG Piyasası Sorumlu Müdür Asgari Ücreti”nin altında olmayacaktır. Her halükarda hizmet bedeli, sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte 
olan brüt asgari ücretin altında olamaz.   

6.2. Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli, Sorumlu Müdürün işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri karşılığında, aylık brüt asgari ………….TL.’dir.  
Hizmet bedeli, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip her ayın ……’sının işgünü bitimine kadar, Sorumlu Müdürün  ………Bankası, ………No’lu 

Hesabına yatırılacak/ defaten ödenecektir.   
MADDE 7- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI  
7.1.  Sözleşmenin 5.1.11 bendinde belirtilen durumun doğması halinde işyerinde meydana gelecek kazadan işveren sorumludur. 
7.2.  İş için yapılacak bütün giderler işverence karşılanacaktır. 
7.3.  Sorumlu Müdür, ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda li-

sans sahibi işin yürütümünde her türlü kolaylığı, elverişli çalışma ortamını sağlamak ve gerekli araç-gereçlerin temininden sorumludur. 
 7.4.  İşbu sözleşmenin 6. maddesinde öngörülen hizmet bedelini, yine aynı maddede belirtilen koşullara uygun olarak öder. 
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EK-2-Devam 
7.5.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışan Sorumlu Müdür sigortalı olmak zorunda-

dır. 
7.6. İşveren, sorumlu müdüre görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir iş yükleyemez. 

MADDE 8- SORUMLU MÜDÜRÜN ÖZLÜK HAKLARI  
8.1.  Sorumlu Müdürler sadece bir (1) istasyonda görev yapabilirler.  
8.2.  Sözleşmenin devamı halinde, 6. maddede belirlenen hizmet bedeli ve koşulları TMMOB Yönetim Kurulu tarafından en son Aralık ayında belirle-

nen ve ilgili Odaların yayın organları ile üyelerine duyurulan “LPG Piyasası Sorumlu Müdür Asgari Ücreti”nin altında olmayacaktır. Her halükarda hizmet 
bedeli, sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte olan brüt asgari ücretin altında olamaz.   

8.3. Hizmet bedeline KDV dâhil değildir. 
8.4. Çok yıllı sözleşmeler için belirlenecek yıllık ücret artışında; TMMOB tarafından açıklanan ücretler arasındaki artış oranı esas alınır. 
8.6. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.  
8.7. Sözleşmede yazılı ücret yalnızca sözleşmede belirtilen işler içindir. Sözleşmede yer almayan işler istenmesi halinde sorumlu müdüre, kayıtlı 

olduğu Oda’nın açıkladığı asgari ücretten az olmamak koşuluyla, ayrı ücret ödenecektir. 
MADDE 9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ 
9.1. Sözleşme; Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi halinde veya tarafların karşılıklı anlaşması, hal-

lerinde kendiliğinden sona erer. 
9.2. Sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Söz-

leşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır. 
9.3. İşverenin sözleşmeyi süresinden önce geçerli bir neden olmadan feshetmesi halinde, sözleşme süresinde ödenmesi gereken ücreti nakden ve 

defaten sorumlu müdüre ödemekle yükümlüdür.  
9.4. Sözleşmenin feshi halinde taraflar, bu durumu sorumlu müdürün bağlı olduğu Oda'ya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 15 gün içeri-

sinde bildirmek zorundadırlar. 
9.5. Sözleşmenin 5.1.11 bendinde belirtilen durumda, sorumlu müdür bildirimsiz fesih hakkını kullanabilir. 
9.6. Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği durumda sorumlu müdür görevi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı oldu-

ğu Oda’ya, başka bir meslek mensubunun işi alınmaması konusunda bildirimde bulunur. 
MADDE 10- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olmayacak şekilde, …/ …/ … ile …/ …/ … tarihleri arasında geçerlidir. 
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MADDE 11- ÇEŞİTLİ KONULAR 
11.1. İşbu sözleşme  …./…./……. tarihinde ……………………………………………………………….. 
adresinde bir asıl ve iki suret olmak üzere hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. 
11.2. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ( )  4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.  
11.3. İşbu sözleşmenin damga vergisi sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ilgili vergi dairesine işveren tarafından nakden ödenir. 
MADDE 12- YENİLEME 
Sözleşmede konu edilen maddeler ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bu sözleşme hükümleri yeni düzenlemeye uygun hale getirilir. 
MADDE 13- İHTİLAFLAR  
Bu sözleşmede 13 maddeden ibaret olup, bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde ………………………..mahkemeleri ve  icra 

daireleri yetkilidir.  
 
 
 
 
                                                       İŞVEREN                                    SORUMLU MÜDÜR  
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EK-3 

TMMOB ……………………………… MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA 

  ANKARA 

Üyenin Kişisel Beyannamesi; 

(ikinci görev yasağı gibi diğer yasaklardan kaynaklanan görev kısıtlamaları olanlar hariç) vergi, sigorta vb. mevzuatla getirilen yükümlülüklere uy-
mak ve gerekli sorumluluğu üstlenmek koşuluyla ……………………………………….Otogaz İstasyonu ile sözleşme yapabilmemde her herhangi bir kısıt bu-
lunmamakta olup, başvurumun sonuçlanması için gereğini arz  ederiz. 

Sorumlu Müdür 

İmza-Kaşe 
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LPG  
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314TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Karanfil Sokak No: 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Telefon: 0 312 418 5051 Faks: 0 312 418 1654 GSM: 0 533 320 3809 WEB: kmo.org.tr



LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ 

1   Her bir sütun yeni Sorumlu Müdür  için açılmış r. Sorumlu Müdür  bu bölüm yeni Sorumlu Müdür  tara ndan  imza

Yetkilendirilen kurum/kuruluş  ibraz edilecek r. 

Bu  kıymetli evrak kaydıyla 5 yıl  bulundurulmak  zorundadır.  

Sahibinin Adı/Unvanı: 

Vergi Numarası: 

No: 

İstasyonun Adresi: 

İstasyonun Telefonu: 

İstasyonun Kontrol Kayıt 

De eri Düzenleme Tarihi: 

LİSANS SAHİBİNİN BİLGİLERİ 

Adı: 

 Soyadı: 

 TC Kimlik No: 

 Sorumlu Müdür Belge No: 

 Belgenin Verildiği Tarih: 

 Belgenin Geçerlilik Süresi: 

 Belgenin Alındığı Oda: 

1

  SORUMLU MÜDÜR BİLGİLERİ 
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LPG SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERI UYGULAMA ESASLARI  

 
 Bilindiği üzere 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve 
Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (m) bendi “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste 
gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp im-
zalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri ifade eder.” hükmünü ve 15 inci maddenin (ğ) bendi “Sorumlu müdür, görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları 
ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek ile yükümlü-
dür” hükmünü amirdir. 
 
 Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri uygulamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamadan en fazla faydayı sağlayabilmek amacıyla ve 
yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri ile ilgili olarak uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. 
 

Uygulama Esasları  
 

1. Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri’nin (Defter) içeriği ve kapsamı LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. 
2. Defterin her an ibraza hazır halde bulundurulmasından LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur. 
3. Sorumlu Müdür, defterde belirtilen kontrol formunun zamanında doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve 

defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür.  
4. LPG otogaz istasyonlarında 15.01.2014 tarihinden itibaren defter bulundurulması zorunludur.  
5. 07.01.2014 tarihinden sonra, lisans almış LPG istasyonlarında, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde defter bulundurulması zorun-

ludur. 
6. Defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır.  
7. Defterin, dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur. 
8. Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu ve bir yıllık kontrol formu formatında hazırlanması ve saklanması zorunludur. 
9. Her dört haftada bir, söz konusu haftalara ait “haftalık kontrol formlarının” ıslak imzalı bir suretinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, 

takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur. 
10. Gerekli hallerde, uygulamayı iyileştirmek veya defteri, değişen ilgili standartlarla eşgüdümlü hale getirmek amacıyla defterde veya uygulama 

esaslarında değişiklik yapmakla LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilidir. 
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Haftalık Sayfa  1 

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR HAFTALIK KONTROL FORMU 
Lisans Sahibinin Adı/Unvanı: 
Lisans No: 
Sorumlu Müdür Adı Soyadı: 
Belge No: 
Kontrol Tarihi: 
Hafta: 

İkmal Güvenliği Kuralları   Evet   Hayır   Açıklama 
İstasyon güvenlik alanı içerisinde sigara içilmemeli ve cep telefonu kullanılmamalıdır. Bu konuya uyulmakta mıdır? 
LPG yetkili işletme personeli kıvılcım meydana getirmeyen malzemeden imal edilmiş iş elbisesi, antistatik ayakkabı ve koruyucu eldi-
ven giyiyor mu? 
Taşıtlara LPG dolumuna başlamadan önce topraklama maşaları araçların egzozlarına takılıyor mu? 
Taşıtlara LPG ikmali yapılırken, dispenserdeki ATC cihazının çalışır durumda olması sağlanıyor mu? 
İstasyonda tüp dolumu ve satışı yapılmaması veya bu işe yarayacak aparatın bulundurulmaması konusunda gerekli tedbirler alınmış 
mıdır? 
LPG tank sahasına yetkisiz kişilerin girmesi ve LPG teçhizatına müdahale istasyon yetkilileri tarafından önlenmelidir. 
LPG tankerinden LPG tankına dolum yapılırken, gerekli güvenlik önemleri alınıyor mu? Dolum seviyesine dikkat ediliyor mu? LPG 
teçhizatına müdahalesinin önlenmesine yönelik tedbirler alınmış mıdır?” 
LPG Dolum güvenliği kurallarına uygun davranılıp davranılmadığı hususunda sorumlu müdürler; istasyondayken kendileri tarafından kontrol edilmeli, istasyonda de-
ğilken ilgili personel söz konusu kurallar çerçevesinde davranması konusunda eğitilmeli ve uyarılmalı, bu kurallara uyulmaması durumunda ilgili personelin ve istas-
yon sahibinin uyarılması, uygunsuzluğun devamı halinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve istasyon dağıtıcı firmasına bilgi vermekle yükümlüdür. 

Haftalık Kontrol Listesi   Evet   Hayır   Açıklama 
Emniyet 

İstasyonda LPG kaçağı ya da sızıntısı olup olmadığı kontrol edildi mi? 
Yangın hidrantının su basıncı ve depodaki su seviyesi kontrol edilmekte midir? 
İstasyonda bodrum katı varsa, buradaki lokal gaz detektörü çalışır durumda mı ve bodru- mun yeterli havalandırması var mıdır? 
İdari binada, dispenser üzerinde ve tank sahasında ulaşılabilir yerde acil durdurma butonu bulunmakta mıdır? (Oluşabilecek tehlikeli 
bir durum karşısında, pompayı durduran, pom- panın basma hattını ve dispenserin dönüş hattını otomatik olarak kapatan, sesli veya 
sesli- ışıklı ikaz veren sistemdir. Sistem tehlike durumunda otomatik olarak ya da acil durdurma butonlarından birine basılmasıyla 
tetiklenmelidir. Acil durdurma butonları; 1 adet dispen- ser üzerinde (üretici tarafından takılmış olmak kaydıyla) veya dispenser yakı-
nında, 1 adet idari binada ve 1 adet tanka veya LPG depolama tankı dolum yerine 7.6 ila 30 metre mesafe içinde rahat ulaşılabilecek 
bir noktada olmak üzere, en az üç adet bulunmalıdır.) 

Acil durdurma butonları çalışır durumda mıdır? 
Gaz dedektörü çalışır durumda mıdır? (Sesli veya sesli-ışıklı ikaz vermeli ve acil durdurma sistemini devreye sokmalıdır.) 
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Haftalık Sayfa 2 Devam 

Gaz detektörü, sesli veya sesli ve ışıklı uyarı sistemini çalıştırıyor mu? (Dispenser kaide zemininden ve tank sahasından en fazla 
20 cm yükseklikte ex-proof en az bir adet sabit ve taşınabilir gaz detektörü konulmalıdır.) 

 

Gaz detektörü,  yangın söndürme ve acil aydınlatma hariç, LPG sisteminin elektriğini kesiyor mu? 
Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında ve tesis içinde görünür alanlarda mevcut mudur? 

Dispenser 
Dispenser uyarı işaret levhaları* var mıdır? 

* Sigara  İçilmez- LPG - Ateşle Yaklaşma - Aracınızın Motorunu Durdurunuz- Cep Telefonunu Kapatınız
Dispenser adasının koruganları var mıdır? 

* Koruganların sağlam ve yerden yüksekliği en az 50 cm olmalıdır.
Dispenser ada önünde araçların duracağı alanlanların sarı çizgileri belirgin midir? 
Dispenser kasası, boyası ve giydirmeleri sağlam mıdır ? 
Dispenser yanında gaz dedektörü var mıdır ? 
Dispenserden taşıtlara dolum talimatı var mıdır ? 
Her dispenserin yanında 1 adet 6 kg'lık yangın söndürücü mevcut mudur? 
Dispenser ekranı aydınlatma lambaları çalışıyor mu? 
Dispenser topraklama pensesi ve kablosu ve bağlantıları uygun ve sağlam mıdır ? 
Dispenser tabancası sızdırmaz ve çalışır durumda mıdır? 
Dispenser dolum hortumu TS EN 1762 standardına uygun ve sağlam mıdır? 
Dispenser dolum hortumunda ayırma çifti (break away kaplini) var mıdır? 
Ayırma çifti (break away kaplini) uygun biçimde dispensere veya kaidesine sabitlenmiş midir? 
Araç çarpması sonucu dispenserin devrilmesi durumunda toprak altı tesisatdaki LPG’nin ortama yayılmasını önlemek için gerekli 
tedbirler alınmış mıdır? Pnömatik vana, kesme vanası, ayrılabilir veya kırılabilir kaplin (break away kaplin) gibi 
Dispenser mühürleri (flowmetre, pulser ve elektronik kart kapakları) sağlam ve geçerli midir? 
Dispenserlerin emniyet mesafeleri uygun mudur? 

Elektrik Tesisatı 
Elektrik panolarındaki ikaz lambaları sağlam mıdır? 
Elektrik panolarında güç ve kumanda şeması mevcut mudur ? 
Elektrik tesisatında aktif kaçak akım rölesi var mıdır? 
Elektrik kabloları koruma kılıfı içerisinden mi çekilmiş , boru  girişleri köpük ile kapatılmış mıdır? 
Tank sahası üzerinden geçen havai enerji nakil hattı var mıdır? 
LPG İkmal istasyonunda bulunan elektrikli cihazlar ve tesisat ex-proof mudur? 
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Haftalık Sayfa 3 Devam 

Tank Sahası 
Tank Sahası Tel örgüsü/ Çiti sağlam mıdır? 
Tel örgü yüksekliği en az 180 cm midir? 
Tank sahasında çapraz yönde dışa açılan en az 2 adet kapı bulunmakta mıdır? 
Tel çit kapıları ilgisiz kişilerin girmemesi için kapalı tutulmakta mıdır? 
Tesis içinde görünür bir yerde Acil Durum Planı ve Acil Durumda aranacak “Telefon Numaraları” var mıdır? 
Tel çit üzerinde görülebilir uyarı işaret levhaları* var mıdır? 

* Sigara  İçilmez- LPG -Ateşle Yaklaşma -Yanıcı ve Parlayıcı Madde- Yetkiliden Başkası Giremez - Cep Telefonunu Kapatınız
Tanker topraklaması yapmak üzere gerekli bağlantı mevcut mudur? 

Tank sahasında tank cidarının üzerinde uygun kalınlıkta dere kumu var mıdır? 

(15 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulanlar istasyonlarda 15 cm, 15 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan istasyonlarda 30 cm) 

Tank sahası ve dispenserin 5 m’den daha yakınında herhangi bir kanal ve/veya kanalizas- yon girişi vb. çukurluklar var mıdır? 
Tank sahasının zemini ve asgari 3 metre yakını kolay tutuşabilen yanıcı madde, kuru ot vb. maddelerden arındırılmış mıdır? 
Tankların üzerinden araç geçmemesi için gerekli tedbirler alınmış mıdır? 

Dispenserlerin sundurma veya kanopi altına inşa edilmesi durumunda hava akımı sağlamak üzere en az yarısı açık mıdır? 
Tankın etiket bilgileri var mı? Okunabiliyor mu? Yerleştirilen etiket sabitlenmiş midir? 

Tank emniyet ventili ağzı dış atmosfere açık mıdır ? 

Yer altı tankı katodik koruma ölçüm noktası uygun mudur? 

LPG pompası topraklaması uygun yapılmış mıdır? 

Tank sahasında gaz detektörü var mıdır? 

Tank-pompa-dispenser tesisat bağlantıları ve aksesuarlarında gaz kaçağı var mıdır? 

*Kontrol portatif gaz detektörü ve köpük ile yapılmalıdır.
LPG tankının %85 seviyenin üzerinde doldurulmasını otomatik olarak engelleyen sistem var mıdır? 
Tank Sahasında TS 862 EN 3-7+1'e uygun ABC esaslı kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü var mıdır? (10 m3'e kadar olan tankların ya-
nında kolay ulaşılabilir 4 adet 6 kg'lık, 10 m3' ila 40 m3 arası olan tankların yanında 6 adet 6 kg'lık,) 
Tank sahasında gaz birikmesine sebebiyet verecek çukurluk var mıdır? 

Emniyet vanalarının ağzına yağmur ve toza karşı koruyucu başlık takılmalıdır. 

TS 11939 Çizelge 2 Not 3’teki emniyet mesafelerinin azaltılması durumunda not 3’teki zorunluluklar sağlanmakta mıdır? 
LPG Tank kurulum sonrası emniyet mesafelerini bozan uygunsuzluklar var mıdır? 
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Haftalık Sayfa 4 Devam 

Tesisat 
Tank ve tesisat boyası iyi durumda mıdır? 
Yer üstü LPG borularının desteklenmesi uygun mudur? 
Yer üstü LPG Pompası uygun sabitlenmiş midir? 
Tank ve tesisat üstündeki tüm aksesuarlar sağlam ve çalışır durumda mıdır? (Manometre, seviye göstergesi, tank kapağı, sabit seviye 
valfleri, emniyet valfleri) 
Tank ve tesisat üzerinde boş nozul ve vanalarda kör flanş/tapa var mıdır? 
İki vana arasında emniyet valfi var mıdır? 
Yer altı tankı ile yer üstü tesisatı geçiş noktasında izalotör veya izole flanş var mıdır? 
Toprak altı tesisatın korozyona uğramaması için gerekli tedbirler alınmış mıdır?  
*Katodik koruma veya uygun kaplamalar ile kaplanmış olmalıdır.

LPG tesisatındaki kesici vanaları kumanda eden basınçlı hava hatları (varsa) sağlam ve sızdırmaz mıdır? 
Şartlandırıcı basınç ayarı yapılmış mıdır? (6-8 Bar) (Hava hattı varsa) 
Hava hattı şartlandırıcısındaki su tahliye edilmiş midir? (Hava hattı varsa) 
Dispenser gidiş ve dönüş hatların da uzaktan kumandalı emniyet vanası var mıdır? 
Tank ve dispenser arasında ve tanka yakın bir yerde, deprem veya toprak kayması esnasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı bir ayrılabi-
lir veya kırılabilir kaplin veya esnek bağlantı elemanları bulunmakta mıdır ? 
Tank sahası elektrik kablolamaları dış etkilere karşı uygun şekilde muhafaza edilmiş midir? 

En az 20 m3 kapasitede yangın su deposu var mıdır? 

Su deposuna bağlı 700 kPa (7 bar) kapasitede yangın su pompası var mıdır? 

Yangın su pompası faal çalışıyor mu? 

Yangın su pompası ayrıca jeneratöre de bağlı mıdır? 

Yangın su pompası zemine sabitlenmiş ve topraklaması yapılmış mıdır? 

Yangın suyu tesisatında su kaçağı olmamalı ve tesisat sağlam mıdır? 

Yangın dolapları çapraz ve karşılıklı konumda mıdır? 

Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü yapılmış mıdır? 

Çalışır durumda 2 adet yangın dolabı ve 1 adet sis lansı var mıdır? 

İstasyon sahasında TS EN 1866-1'e uygun 2 adet 25 kg'lık veya 1 adet 50 kg'lık arabalı (tekerlekli) kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü var mı-
dır? 
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Haftalık Sayfa 5 

l

LPG pompacı personelin TMMOB'den "LPG Yetkili Personel" eğitimi ve belgesi var mıdır? 

Tesiste çalışanlara ait yangın tatbikat raporu mevcut mudur? 

İstasyona ait organizasyon şeması mevcut ve güncel halde midir? 

İstasyonda TS 6075’e uygun ecza dolabı mevcut mudur? 

*Bu raporda belirtilmeyen diğer hususlarda TS 11939, TS 1445, TS 1446 ve TS 1449 standartları hükümlerine uygun hareket edilmelidir. Standartlarda yaşanabilecek revizyon-
ların sorumlu müdürler tarafından takip edilmesi gerekmektedir. 

Gerek bu rapor kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar gerekse tespit edilen diğer uygunsuzluklar notlar bölümünde belirtilerek bir nüshası firma yetkilisine tebliğ edilecektir. 
Giderilmeyen uygunsuzluklarla ilgili en geç 3 iş günü içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve istasyonun dağıtıcısına sorumlu müdürce yazılı olarak bildirilmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca inceleme, eğitim ve organizasyon gibi faaliyetler ile varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarılar da açıklamalar ve notlar bölümünde 

 belirtilecektir. 

  Sorumlu Müdür   
Adı-Soyadı Sicil No 

İmza 

Lisans Sahibinin 

Adı-Soyadı     

İmza 
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Yıllık Sayfa 1 

MÜDÜR 
Sahibinin Adı/Unvanı: 
No: 

Soyadı: 
No: 

Tarihi: 
ile İlgili ll

Uygun  Uygun l Açıklama 
Yer altı ve yer üstü LPG borular, tanklar ve diğer bütün metal aksamının fiziksel hasar ve korozyona karşı korunması TS EN 14678-1+A1 ve 
EN 14678-2’ye uygun olmalıdır. (TS 11939 Madde 4.6.4) 
LPG ikmal istasyonunda bulunan elektrikli cihazlar ve tesisat ark sızdırmaz (ex-proof ) olmalıdır. (TS 11939 Madde 4.8.4) 
LPG ikmal istasyonunda kullanılan 13 m3 veya daha küçük tanklar TS EN 12542’ye; 13 m3ten büyük tanklar ise TS EN 13445’e uygun olma-
lıdır. LPG ikmal istasyonunda kullanılan tankların donanımları, kurulumları ve korunmasıyla ilgili işlemler TS EN 14678-2’ye uygun olmalı-
dır. (TS 11939 Madde 5.2.2) 
Bu standardın yürürlüğe girdiği tarihten önce TS 9669 standardına veya en az bu standarda eş değer uluslararası kabul görmüş teknik dü-
zenlemelere uygun imal edilmiş yer altı tanklarının 10 yıllık periyodik muayene zamanı geldiğinde, TS 11939 Madde 5.7’ye göre muayene ve 
bakımları yapılarak uygun bulunması halinde kullanımına devam edilir. (TS 11939 Madde 5.2.2/Not:1) 
Depolama yeri, depolama tankı dolum yerinde ve dispenserin 5 m’den daha yakınında herhangi bir kanal ve/veya kanalizasyon girişi ve 
benzeri çukurluklar bulunmamalıdır. (TS 11939 Madde 5.2.3) 
Tank üzerinde bulunan kavramalar, flânşlar, sabit borular, bağlantı donanımı ve diğer teçhizat tankın parçası olarak değerlendirilmeli ve bu 
donanımların montajından kaynaklanabilecek sorunların olmaması için gerekli tedbirler alınmalı, yıllık bakımlarında kontrol edilmelidir. (TS 
11939 Madde 5.2.10) 
Tank üzerinde gaz ve sıvı giriş çıkış ağızları kolay anlaşılacak şekilde işaretlenmelidir. (TS 11939 Madde 5.2.11) 
Tank ve dispenser arasında ve tanka yakın bir yerde, deprem veya toprak kayması esnasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı bir 
ayrılabilir veya kırılabilir kaplin veya esnek bir bağlantı olmalıdır. (TS11939 Madde 5.2.12) 
Tankın bilgilerinin yer aldığı metal etiket tankın üzerinde okunabilecek durumda olmalıdır. Etiket imalatçı firma tarafından sökülüp değiştiri-
lemeyecek şekilde sabit bağlanmış olmalıdır. (TS 11939 Madde 5.2.14) 
LPG ikmal istasyonlarında LPG tankerinden LPG depolama tanklarına dolum işlemi sırasında kullanılacak hortum TS EN 1762’ye uygun 
olmalı, sayaç gibi donanımın çalışma basınçları, propanın işletme basıncına uygun olarak seçilmiş olmalıdır. Ayrıca kullanılan boru donanı-
mı ve tesisat, ticarî propana uygun olmalı; propan işletme basıncının 1,3 katı basınçta denenmeli, PN 25 veya üzerinde bir anma basıncına 
sahip LPG’ye uygun çelik çekme veya eşdeğer boru kullanılmalı ve korozyona karşı korunması için uygun önlemler alınmalıdır. (TS 11939 
Madde 5.3.6) 

LPG depolama tankının dolum işlemlerinde kullanılan pompa ve kompresörler, sıvı ve gaz durumundaki LPG için tasarımlanmış ve imal 
edilmiş olmalıdır. (TS 11939 Madde 5.2.7) 
Tankların periyodik muayene ve deneyleri, TS 1446, TS EN 12817:2011 veya TS EN 12819:2011’da belirtilen muayene ve deney yöntemlerin-
den en az birine göre yapılmalı ve sertifikaları düzenli olarak tutulmalıdır. Ayrıca üzerinde kaynak, kesme vb. ateşli tamirat yapılması halin-
de, devreye alınmadan önce, süre şartı aranmaksızın, tanklar, periyodik muayene ve deneylere tabi tutulmalı ve sertifikalandırılmalıdır. (TS 
11939 Madde 5.7.2) 
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Yıllık Sayfa 2 

Tankın ve aksamının çevresi, tankın dış cidarı, tank giriş ve çıkış noktaları (dreyn çıkışı, emniyet vanası çıkışı, tanka tankerden bağlantının 
yapıldığı ve söküldüğü dolum ağzı vb.) ve LPG pompa ünitesinin en az 1 metre uzağından itibaren en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü veya 
çit ile çevrilmiş olmalıdır (boru tesisatları bu kapsamın dışındadır). Bu alanın zıt yönlerinde dışa açılan en az iki kapısı bulunmalı ve daima 
kapalı olmalıdır.  
(TS 11939 Madde 5.2.6) 

Dispenser ile İlgili ll

Dispenser en az 20 cm yüksekliğinde olan beton kaide üzerine monte edilmeli ve dispenser adasının giriş ve çıkış yönlerine ada kolonunu 
saracak şekilde yerden en az 50 cm yüksekliğinde, dispenseri dışarıdan gelecek darbelerden korumak için, yeterli mukavemette ve hava 
akımına engel olmayacak sabit muhafaza yapılmalıdır. LPG ikmali için gelen taşıtların ikmal istasyonunda dolum yaparken duracağı alanlar 
15 cm genişliğinde sarı renkli bir çizgiyle belirlenmeli ve diğer taşıtların bu bölgeler dışında durmaları sağlanmalıdır. (TS 11939 Madde 5.1.4) 

Dispenserler ile ana trafik yolu arasına, taşıt giriş-çıkış kısmı hariç, en az 50 cm yüksekliğinde sabit korugan yapılmalıdır. (TS 11939 Madde 
5.1.5) 

ve Diğer Hususlar 

İstasyon yetkilileri yangın söndürücülerin periyodik bakımlarını yetkili firmalara yaptırmalı ve kayıtlarını düzenli tutmalıdır. (TS 11939 Madde 
5.5.4) 
Kapalı mekânlarda ilgili mevzuata uygun yangınla mücadele sistemleri tesis edilmelidir. (TS 11939 Madde 5.5.5) 

İstasyonda herhangi bir yangında aktif hale geçebilen Madde 5.5.1 ve Madde 5.5.2’de tarif edilen sistemlerden oluşan otomatik yangın alarm 
ve emniyet sistemi bulunmalıdır. (TS 11939 Madde 5.5.6) 

İstasyonlarda yıldırım  tehlikesine karşı, TS EN 62305’e uygun yıldırımdan korunma sistemi olmalıdır. (TS 11939 Madde 5.5.7) 

Tankların ve boruların katodik koruma ölçümünün, boru, vana, pompa, motor tank ve dispenserlerin topraklama ölçümünün ve paratoner 
ölçümleri yılda en az bir defa yapılmalıdır. (TS 11939 Madde 5.7.3) 

İstasyon sorumlu müdürleri istasyonun emniyetli çalışması için gerekli işletme, muayene ve bakım talimatlarını hazırlamalı ve uygulamalı-
dır. Bu talimatlar acil durdurma sistemleri, gaz algılama sistemleri ve yangın güvenliği sistemlerini mut- laka içermelidir. (TS 11939 Madde 
5.7.4) 
İstasyonun zeminin tamamı düzgün (asfalt, beton, kilit taşı, dolgu toprak vb.) olmalı, araçların giriş-çıkış yönleri belli olmalı, araç giriş-çıkışı 
için gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve aydınlatma yapılmış olmalıdır. (TS 11939 Madde 5.8.3) 

*Bu raporda belirtilmeyen diğer hususlarda TS 11939, TS 1445, TS 1446 ve TS 1449 standartları hükümlerine uygun hareket edilmelidir. Standartlarda yaşanabilecek revizyonların sorumlu müdürler tarafın-
dan takip edilmesi gerekmektedir. 

**Gerek bu rapor kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar gerekse tespit edilen diğer uygunsuzluklar notlar bölümünde belirtilerek bir nüshası firma yetkilisine tebliğ edilecektir. Giderilmeyen uygunsuz-
luklarla ilgili en geç 3 iş günü içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve istasyonun dağıtıcısına sorumlu müdürce yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca inceleme, eğitim ve organizasyon 
gibi faaliyetler ile varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarılar da açıklamalar ve notlar bölümünde belirtilecektir. 
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 KAYNAKLAR : 

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç  ( LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ ) 

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; ( KİMYA TEKNOLOJİSİ LPG REAKSİYONLANDIRMA ÜNİTESİ ) 

TÜPRAŞ ( MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ) 

T.C.ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU ( EPDK ) ( MEVZUATLAR ) 

T.C. BAŞBAKANLIK MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ  e-mevzuat ( MEVZUATLAR ) 

T.C.RESMİ GAZETE ( MEVZUATLAR ) 
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