
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EPDK Bildirim Sistemi üzerinden Temmuz-Eylül 2021 dönemine ait bildirimlere ilişkin 

yapılan inceleme neticesinde, DAĞ/5002-1/34185 sayılı dağıtıcı lisansına haiz Turkish Petroleum 
Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin ilgili dönemde petrol ürünleri temin-teslim 
dengesinde ve lisans sahipleri tarafından alınan-satılan petrol ürünleri bazında çapraz kontrol 
tablosunda bir takım tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
26.01.2022 tarih ve 350282 sayılı yazı ile bahse konu bildirim verilerine ilişkin olarak bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı ekinde yer alan 
Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosunun “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” sütununda belirtilen süre içerisinde bilgi/belge ibraz edilerek gerekli işlemlerin yapılması 
(düzeltme işlemi ya da detaylı yazılı açıklama) gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu bildirim tutarsızlıklarına ilişkin olarak gerekli işlemlerin 
yapılmasının gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 
denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EPDK Bildirim Sistemi üzerinden Temmuz-Eylül 2021 dönemine ait bildirimlere ilişkin 

yapılan inceleme neticesinde, DAĞ/6518-8/37446 sayılı dağıtıcı lisansına haiz Srf Petrolcülük 
Anonim Şirketi’nin ilgili dönemde "Lisanssız Kişilerden Temin" (PPF- TİCALLSIZ) formunda 
serbest dolaşımda alış bildirdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
26.01.2022 tarih ve 350268 sayılı yazı ile bahse konu bildirim verilerine ilişkin olarak bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı ekinde yer alan 
Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosunun “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” sütununda belirtilen süre içerisinde bilgi/belge ibraz edilerek gerekli işlemlerin yapılması 
(düzeltme işlemi ya da detaylı yazılı açıklama) gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Bu kapsamda, söz konusu bildirim tutarsızlıklarına ilişkin olarak gerekli işlemlerin 
yapılmasının gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 
denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EPDK Bildirim Sistemi üzerinden Temmuz-Eylül 2021 dönemine ait bildirimlere ilişkin 

yapılan inceleme neticesinde, DAĞ/8389-1/41024 sayılı dağıtıcı lisansına haiz Petrolux 
Petrolcülük Anonim Şirketi’nin ilgili dönemde lisans sahipleri tarafından alınan- satılan petrol 
ürünleri bazında çapraz kontrol tablosunda bir takım tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 
anılan firmaya gönderilen 26.01.2022 tarih ve 350274 sayılı yazı ile bahse konu bildirim 
verilerine ilişkin olarak bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatı ekinde yer alan Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosunun 
“Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 

 



Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” sütununda belirtilen süre içerisinde 
bilgi/belge ibraz edilerek gerekli işlemlerin yapılması (düzeltme işlemi ya da detaylı yazılı 
açıklama) gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu bildirim tutarsızlıklarına ilişkin olarak gerekli işlemlerin 
yapılmasının gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 
denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EPDK Bildirim Sistemi üzerinden Ekim-Aralık 2021 dönemine ait bildirimlere ilişkin 

yapılan inceleme neticesinde, DAĞ/7232-1/38886 sayılı dağıtıcı lisansına haiz Pavo Akaryakıt 
Dağıtım Anonim Şirketi’nin ilgili dönemde lisans sahipleri tarafından alınan- satılan petrol 
ürünleri bazında çapraz kontrol tablosunda bir takım tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 
anılan firmaya gönderilen 07.04.2022 tarih ve 419038 sayılı yazı ile bahse konu bildirim 
verilerine ilişkin olarak bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatı ekinde yer alan Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosunun 
“Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” sütununda belirtilen süre içerisinde 
bilgi/belge ibraz edilerek gerekli işlemlerin yapılması (düzeltme işlemi ya da detaylı yazılı 
açıklama) gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu bildirim tutarsızlıklarına ilişkin olarak gerekli işlemlerin 
yapılmasının gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 
denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EPDK Bildirim Sistemi üzerinden Ekim-Aralık 2021 dönemine ait bildirimlere ilişkin 

yapılan inceleme neticesinde, DAĞ/6518-8/37446 sayılı dağıtıcı lisansına haiz Srf Petrolcülük 
Anonim Şirketi’nin ilgili dönemde "Lisanssız Kişilerden Temin" (PPF- TİCALLSIZ) formunda 
serbest dolaşımda alış bildirdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
07.04.2022 tarih ve 419041 sayılı yazı ile bahse konu bildirim verilerine ilişkin olarak bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı ekinde yer alan 
Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosunun “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” sütununda belirtilen süre içerisinde bilgi/belge ibraz edilerek gerekli işlemlerin yapılması 
(düzeltme işlemi ya da detaylı yazılı açıklama) gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu bildirim tutarsızlıklarına ilişkin olarak gerekli işlemlerin 
yapılmasının gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 
denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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