İŞLEME LİSANSI (BİYODİZEL ÜRETİMİ) BAŞVURUSU İÇİN SUNULMASI
GEREKEN BİLGİ ve BELGELER
A) LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ ve
BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi
(Ekteki örneğe uygun) (Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki
verilen kişilerin her biri tarafından tüzel kişiliğin adı veya unvanı yazılarak
imzalanmalıdır.)
2) Taahhütname
(Ekteki örneğe uygun),(Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz.)
Ayrıca, taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması
durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının taahhütnamede
bulunması zorunludur.
3) Tesis Bilgi Dosyası
Tesisleri ile ilgili olarak;
• Adı, yeri ve kapasite,
• Ünitelerinin adı ve kapasite,
• Ünitelerde kullanılacak standart,
•Yapılacak faaliyetler ile bunların yıllık hammadde kullanım ve üretim kapasite,
bilgilerinin, yer aldığı dosya ile birlikte Üretim tesisine ilişkin olarak Sanayi
Odasından alınan KAPASİTE RAPORU’nun noter onaylı sureti )
4) Tarife Dosyası
Tarifeye ilişkin olarak;
• Fiyatlandırmada kullanılan ilke, varsayım ve hesaplama yönteminin,
yer aldığı dosya. (hammadde, işçilik vb. sabit ve değişken maliyetler ile birlikte, ÖTV
ve KDV dahil satış fiyatı TL/TON)
5) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:
i)Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri
için varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
ii)Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
6) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
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10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’e göre alınan Birinci Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseselere ait ruhsatın noter onaylı sureti.
7) Oda Sicil Kayıt Sureti
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan, başvuru
tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan oda sicil kayıt belgesi aslı veya noter
onaylı sureti.
8) Vergi Kimlik Belgesi
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik
belgesi sureti veya vergi levhasının onaylı sureti.
9) Yetki Belgesi
•Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınanların
Adı, soyadı ve unvanının,
Tatbik imzasının,
Yetkinin sınırlarının,
yer aldığı belgenin başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan aslı veya
noter onaylı sureti,
10) Ana Sözleşme
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin Ticaret Sicil
Memurluğunca veya noter tarafından tasdiklenmiş bir nüshası.
11)Bitkisel Atık Yağlardan biyodizel üretecek tüzel kişiler, lisans başvuru
aşamasında yukarıdaki bilgi ve belgelere ek olarak
BİTKİSEL ATIK
YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gereği Çevre ve Orman
Bakanlığından geri kazanım tesisi olarak almış oldukları lisansın noter onaylı
suretini Kuruma ibraz ederler.
NOT:
1-Aksi belirtilmedikçe, bütün belgeler ve ekleri, ilgililerce tüm sayfaları
imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi / kuruluş ya da noter tarafından
son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilir.
2-Lisans Başvuru dosyasında yer alan
belirtilen şekilde olacaktır.
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bilgi ve belge sıralaması yukarıda

B) İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE SUNULMASI
GEREKEN BİLGİ ve BELGELER.
1) Üretilen;
i)Otobiyodizel’in, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Ekim 2005
tarihli “TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları - Yağ Asidi Metil Esterleri
(YAME/BİYODİZEL) – Dizel Motorlar İçin - Gerekler ve Deney Yöntemleri”
Standardına, (Akaryakıt Seri No:2, 05/01/2006 tarih 26044 sayılı Teknik
Düzenleme Tebliği),
ii)Yakıtbiyodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül
2005 tarihli “TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) –
Gerekler ve Deney Yöntemleri” Standardına, (Akaryakıt Seri No:3, 05/01/2006
tarih ve 26044 sayılı Teknik Düzenleme Tebliği)
uygun olması zorunlu olup, akredite laboratuardan alınan analiz belgelerinin noter
onaylı sureti;
2)Biyodizel satışına ilişkin olarak EPDK’dan dağıtıcı lisansı almış şirket/şirketler
ile yapılan anlaşmasının aslı veya noter onaylı sureti,
3)Yıllık üretim projeksiyonu;
i)Otobiyodizel ve Yakıtbiyodizel için üçer aylık dönemler halinde yıllık
olarak üretim miktarının,
ii)Üretimde kullanılan yerli veya ithalden temin edilen bitkisel yağın türü ve
miktarının, üçer aylık dönemler halinde yıllık olarak,
beyan edildiği dosya,
4)Sanayi Sicil Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm gereği;
“- 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, ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve
başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme
yapmak üzere çağrılabilir.”
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