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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Turkish Petroleum Inetrnational Company Limited’in Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468
hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında Bozhüyük-6 kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin
üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye
Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü mevkiinde kain 200
no.lu parselin 14.647,51 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar
verilmesi için 08.10.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
gereğince ilan olunur.
8772/1-1

—————

Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş.Taah.İşl.ve Dış Tic. Ltd.Şti. Edirne ilinde sahip bulunduğu, AR/PTK/4866 hak sıra
numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol
Kanunu’nun 132/3 ve 4 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 10.10.2013 tarihli olurları ile
feshedilmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği
mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın
Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren
bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
8771/1-1

—————

Valeura Energy (Netherlands) B.V.Şti’nin sahip bulunduğu, AR/VEN/4985 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama
ruhsatını terk için 07.10.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
gereğince ilan olunur.
8770/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Ankara ve Konya İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4461 hak sıra numaralı
petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3
üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 11.10.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği
mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın
Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden
itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan
olunur.
8769/1-1

