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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumun 10/04/2018 tarihli ve 17789 sayılı Başkanlık Oluru ile; 

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca, “Uğur Mumcu Mahallesi 34. Caddesi No: 2 Ostim Köyü Yenimahalle/ANKARA" adresinde 

mukim, Çift Atlı Akaryakıt ve Petrol Ürünleri İnşaat İletişim Nakliye Rent A Car Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 

tesiste 05/12/2017 tarihinde yapılan denetimde, tesiste lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gösterdiğinin tespit edilmesi 

gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 23/07/2018-1115 sayılı Soruşturma Raporu, aynı 

Yönetmeliğin 22 ncimaddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7972/1/1-1 

————— 

Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile; 

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca, “Yalova Bursa Yolu 4. Km., Kirazlı Mevkii/Yalova" adresinde mukim, LPG-BAY/941-54/13498 

sayılı otogaz bayilik lisansına sahip Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 15.04.2015 

tarihinde yapılan denetimde, tesiste yetkili işletme personeli belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi 

gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/07/2018-1101 sayılı Soruşturma Raporu, aynı 

Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7972/2/1-1 

————— 

Kurul’un 28.06.2018 tarihli ve 7936-24 sayılı Kararı ile, "Sevinçli Kasabası Kireçlik Mevkii, AKSARAY" adresinde 

04.08.2006 tarihli ve BAY/851-63/19088 numaralı bayilik lisansı sahibi olarak faaliyet gösteren Efrahim Petrol Turizm Tekstil 

İnşaat ve Yedieminlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 01.05.2008 tarihinde yapılan 

denetimler neticesinde istasyondan alınan akaryakıt numunesine ilişkin düzenlenen 09.06.2008 tarihli ve M-08/1755 numaralı 

Analiz Raporuna göre numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ile ilgili 

olarak, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 24.11.2009 tarihli ve 2322-18 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle 

açılan davada, Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2011/2021 Esas Dosyası ile açtığı davada Mahkemenin 17.04.2014 tarihli ve 

2014/1487 sayılı Kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul'unun 2014/4862 Esas dosyası ve 05.11.2015 tarihli ve 

2015/3979 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler nedeniyle lisansı sahibi nezdinde 08.05.2018 tarihli ve 22183 sayılı Başkanlık 

Olur'u ile yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08.05.2018-685 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın konuya ve istenen yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin akaryakıt 

istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinin, 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca bayiler 

için belirlenen 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7972/3/1-1 



————— 

11/07/2018 tarih ve 33420 sayılı Başkanlık Olur'u ile, 01/04/2016 tarih ve BAY/939-82/36725 sayılı bayilik lisansı ile 

faaliyet gösteren Ekosancak Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 

istasyondan 23/01/2018 tarihinde alınan motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili 

teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, bunun yanı sıra söz konusu numunelerin yağ içerdiğinin 

TÜBİTAK MAM'ın 1820P00008001 ve 1820P00008002 sayılı analiz raporları ile tespit edilmesinin ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 19/07/2018 tarih ve 1090 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini 

izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın 

dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7972/4/1-1 

————— 

Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile; 

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca, “Çayırbaşı Mevkii Samsun Yolu 8.km Gökçebağ Köyü Merzifon/Amasya" adresinde mukim, 

LPG-BAY/941-54/15472 sayılı otogaz bayilik lisansına sahip Güngör Akaryakıt Nakliye Turizm Gıda Hayvancılık Otomotiv 

İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 04.08.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste yetkili işletme personeli 

belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim 

edilen 20/07/2018-1107 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 

ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

   7972/5/1-1 

————— 

Kurul 28/06/2018 tarihli ve 7936-21 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No: 25/94 

Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (JooilPetrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) 

bayisi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 

14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan verilerin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon 

sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli 

tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 

Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 26.03.2018 tarihli ve 15029 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 518 sayılı Soruşturma Raporu 

ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin 

aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi 

(Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 



Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7972/6/1-1 

————— 

Kurul 12/07/2018 tarihli ve 7959-25 sayılı Kararı ile, Erzene Mah. Kazım Karabekir Cad. No:36/704 Bornova İzmir 

adresinde faaliyet gösteren 25.12.2014 tarihli ve BAY/939-82/34993 sayılı bayilik lisansı sahibi Tutarlar Petrolcülük İnşaat 

Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde 5 nolu pompanın 

otomasyon sistemine bağlı olmaması ve istasyonda 3 adet tank bulunmasına rağmen Kurumda bulunan otomasyon verilerinin 

incelenmesi sonucunda otomasyon sisteminde 2 adet tankın bulunduğunun görülmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 26.03.2018 tarihli ve 15237 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma 

sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 517 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 

süresinde savunmada bulunmayan Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7972/7/1-1 

————— 

Kurul 26/07/2018 tarihli ve 7983-62 sayılı Kararı ile, Erzene Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 36/704 Bornova İzmir 

adresinde faaliyet gösteren 25.12.2014 tarihli ve BAY/939-82/34993 sayılı bayilik lisansı sahibi Tutarlar Petrolcülük İnşaat 

Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 22.08.2017 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

dağıtıcısı dışında gaz yağı ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

29.03.2018 tarihli ve 15867 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 04.04.2018 tarihli 

ve 533 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı 

gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 87.815,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7972/8/1-1 
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TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesindeki: “…Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere 

ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle 

yükümlüdür….” ile, 3 üncü maddesindeki: “ … Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, 

Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. … ” hükümleri gereğince, TRİPET PETROLCÜLÜK SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin; 13/08/2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 numaralı Dağıtıcı Lisansının 5. Diğer 

Hükümler Maddesinde yer alan: “5.2. Lisans sahibi, piyasa faaliyetlerinde ve kurumsal kimlikte kullanacağı (04) ve (37) emtia 

kodlarını ihtiva eden 2015/16370 başvuru numaralı “Tripet” ibareli marka tescil belgesini lisans tarihinden itibaren 1 (bir) yıl 

içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.” hükmü kapsamında, “04, 37” emtia kodlu yetkili idare tarafından tescil edilmiş 

markasını Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi 

içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri kapsamında 

işlem yapılacağı hususları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 
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