İSTASYONLU BAYİLİK MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
a) LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı ekinde yer
alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” örneği kullanılır)

 Evrak Bayi tarafından kaşe ve imza yapılmalı ve başka hiçbir yer doldurulmamalıdır.
 EPDK’da lisanslı olup, Dağıtıcı firma değişikliği yapacak olan bayilik lisans müracaatlarında
Lisans Başvuru Dilekçesi aranmaz.
b) İSTASYONLU AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
 TECO tarafından hazırlanacaktır.
c) LİSANS BEDELİ DEKONTU
 Lisans bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara
Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN Numaralı Petrol
Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır.
 Lisans başvurusu yapan Gerçek veya Tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır
d) ODA SİCİL KAYIT SURETİ
 Şirket Merkez adresi ile Lisansa konu akaryakıt istasyonunun bulunduğu il’in farklı olması
durumunda, lisansa konu akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu Ticaret Odasına şube kaydı
yaptırılması ve şubeye ait Oda Sicil Kayıt Suretinin müracaat evrakları ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir.
 EPDK’da lisanslı olup, Dağıtıcı firma değişikliği yapacak olan bayilik lisans müracaatlarında
Oda Sicil Kayıt Sureti aranmaz.
e) VERGİ LEVHASI
 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir veya Vergi
Dairesi tarafından onaylı suretleri olmalıdır.
 EPDK’da lisanslı olup, Dağıtıcı firma değişikliği yapacak olan bayilik lisans müracaatlarında
Vergi Levhası aranmaz.
f) İMZA SİRKÜSÜ / İMZA BEYANNAMESİ
 Son 6 ay içerisinden noter tarafından tasdiklenmiş sureti gerekmektedir.
g) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan İkinci sınıf gayri sıhhi müesseselere
ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır)
 EPDK’da lisanslı olup, Dağıtıcı firma değişikliği yapacak olan bayilik lisans müracaatlarında
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.
h) ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI (Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları
içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları
içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl
Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önce ki ve sonra ki en yakın akaryakıt
ve/veya LPG istasyonları arasında ki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı
resmi belgedir)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan matbu forma uygun
düzenlenmelidir. Örnek İçin Tıklayınız : (Şehir İçi İstasyona İlişkin - Şehir Dışı İstasyona İlişkin)

 Yolun aynı yönü üzerinde kendisinden önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG
istasyonu ile arasında ki mesafe Şehir içinde en az 1.000 metre, şehir dışında en az 10.000
olmalıdır.
 Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında
Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.
i)

FAALİYETİ SONA ERDİRME DİLEKÇESİ (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun resmi

internet sitesinde Yürürlükte olan Bayilik Lisansları kategorisinde yer alan ve farklı bir şirket
tarafından işletilen akaryakıt istasyonu devralınacak ise; önce ki lisans sahibinin, lisansının
sona erdirilmesine ilişkin kuruma ibraz etmesi gereken dilekçedir (Örnek için tıklayınız))

 Önce ki firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır.
 Dilekçe ekinde söz konusu lisans metinlerinin özel ve genel hükümler ekleri yer almalıdır.
 Lisans metinleri kaybolmuş ise; ilgili lisans metinlerinin kaybolduğuna dair gazete ilanı
verilmeli ve bu gazetenin aslı kuruma ibraz edilmelidir.
 Önce ki firmanın son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri kuruma
ibraz edilmelidir.
j)

YENİ TESİS YAZISI (Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce
lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan
yazılı beyan dilekçesidir (Örnek için tıklayınız)

k) ORTAKLAR VE HİSSE DAĞILIM BEYANI
Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı; tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı
ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara,
hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel
kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı
bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir
l)

ORTAKLARIN ADLİ SİCİL KAYITLARI

m) İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BEYANI (Lisans başvurusuna konu akaryakıt
istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında
istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair
dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyandır.)
n) TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA
POLİÇESİ
 Sigorta Poliçesi İstasyon adresine göre düzenlenmelidir.
 Akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans müracaatlarında; sigorta
poliçesinde faaliyet konusu Petrol ve Petrol Ürünleri olarak yazılmalıdır.
 Poliçenin asgari teminat hadleri EPDK tarafından istenilen bedellerde
olmalıdır.
 EPDK’da lisanslı olup, Dağıtıcı firma değişikliği yapacak olan bayilik lisans
müracaatlarında Sigorta Poliçesi aranmaz.
o) KÖY POMPASINA AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa başvuruya konu köy pompasına
ilişkin üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı suretinin son 6 ay içerisinde onaylanmış noter tasdikli sureti
 İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

p) TANKER SAYAÇ MUAYENE KARTI
 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce
tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnenin son 6 ay içerisinde
onaylanmış noter tasdikli sureti gerekmektedir.
 Lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
 İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.
q) TAŞIMA BELGESİ – TAŞIT LİSTESİ VE TAŞIT KARTI
 Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma
belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartının son 6 ay içerisinde onaylanmış noter
tasdikli sureti
 Lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
 İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.
r) NÜFUS CÜZDAN SURETİ
s) İKAMETGÂH SENEDİ
NOT: Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından
tasdikli sureti yukarıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.

