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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, LPG-DPO/755-16/03018 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 

5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.03.2016 tarihli 

ve 6160-37 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 

ilan olunur. 

3801/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, 

bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul 

kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması 

üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının 

istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü 

aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü 

uyarınca, 22.11.2012 tarihli ve MYĞ/4131-2/31804 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi SARP MADENİ YAĞLAR PETROL 

VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin 

geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini 

izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate 

alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

3802/1/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, 

bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul 

kararıyla sona erdirilir: ……“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 

anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma 

ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde 

bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi 

halinde, f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi 

içerisinde yerine getirilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 06/10/2010 tarih ve MYĞ/2808-4/28367 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

Sahibi Staroil Petrolcülük Anonim Şirketi’ nin; TSE belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli 

TSE belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi 

içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

3802/2/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, 

bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul 

kararıyla sona erdirilir: ……“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 

anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma 

ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde 

bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi 

halinde, f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi 

içerisinde yerine getirilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 11/07/2013 tarih ve MYĞ/4492-1/32935 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

Sahibi Şahinbey Denizcilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK 

belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini 

ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde 



gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

3802/3/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, 

bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul 

kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması 

üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının 

istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü 

aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü 

uyarınca, 23.05.2013 tarih ve MYĞ/4413-1/32680 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ALAN MADENİ YAĞLAR 

AKARYAKIT PETROL TARIM KİMYA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TSE belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE belgesini ilânen 

tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen 

tebliğ olunur. 

3802/4/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, 

bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul 

kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması 

üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının 

istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü 

aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü 

uyarınca, 30/09/2010 tarih ve MYĞ/2792-1/28343 sayılı Madeni Yağ Lisansı Sahibi Tuana Madeni Yağ İmalat İthalat 

İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini 

yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 

15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate 

alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

 


