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TABGİS

Sektör TABGİS İftar
Yemeği’nde Buluştu

TABGİS’in geleneksel iftar 
yemeği 23 Mayıs Çarşamba 
akşamı Conrad Otel’de ger-
çekleştirildi. 
Yoğun katılımla gerçekleşen 
iftar yemeğine İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Ruhsat 
ve Denetim Müdürü Musta-
fa Kemal Karabayır, ana da-
ğıtım şirketleri yönetici ve 
temsilcileri, tedarikçi fir-
maların yönetici ve temsil-
cileri, sektörel sivil toplum 
örgütlerinin üst düzey yö-
neticileri ile sendika üyeleri 
katıldı. 
TABGİS Başkanı Ferruh 
Temel Zülfikar yapmış ol-
duğu konuşmada sektö-
rün bayisiyle dağıtıcısıy-
la, EPDK’sıyla, rafinerisiyle 
her geçen yıl daha fazla güç-
lenen bir iletişim ve koordi-

nasyonla hareket ettiğini, 
böylece zamanla değişen so-
runların daha kolay ve hızlı 
reaksiyonlarla ele alındığını 
görmekten mutlu oldukları-
nı söyledi. 

“Tüplü Gaz ile Otogaz 
Arasındaki ÖTV Farkı 
Kaldırılarak Çok Önemli 
Bir Tedbir Alındı”
TABGİS Başkanı geçen yıl-
dan bu yana sektörde yaşa-
nan gelişmeler hakkında 
değerlendirmelerde bulu-
narak çok uzun zamandır 
TABGİS’in de görüş birli-
ğinde bulunduğu tüplü gaz 
ile otogaz arasındaki ÖTV 
farkının Maliye Bakanlı-
ğı tarafından ortadan kal-
dırıldığını, böylece tüplü 
gazın piyasaya gayri yasal 

Ferruh Temel 
ZÜLFİKAR

TABGİS Genel Başkanı
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biçimde otogaz olarak sü-
rülmesi nedeniyle oluşan 
haksız rekabet ve vergi kay-
bı için çok önemli bir tedbir 
alınmış olduğunu belirtti.

“Dağıtıcı Otomasyon 
Sistemi Son Yıllarda 
Piyasa Adına Yapılan En 
Önemli Düzenleme”
TABGİS Başkanı, petrol pi-
yasasında faaliyet gösteren 
lisans sahiplerinin zorun-
lu stok izleme sistemleri-
nin daha etkin biçimde takip 
edilebilmesi için yılbaşın-
dan itibaren depolama faa-
liyetinde bulunan lisans sa-
hiplerine getirilen otomas-
yon sistemi düzenlemesinin 
son yıllarda piyasa adına 
yapılmış en önemli uygula-
ma olduğuna vurgu yaparak 
EPDK’ya teşekkür etti ve uy-
gulamanın LPG piyasasında 
da ivedilikle hayata geçiril-
mesi gerektiğine dikkat çek-
ti. Ulusal stok konusunda ise 

LPG piyasasında yurtiçi pa-
zar payı yüzde 2’nin altında 
olan dağıtıcıların ulusal stok 
yükümlülüğünden muaf tu-
tulmalarını doğru bulma-
dıklarını belirten Zülfikar, 
her dağıtım şirketinin bu yü-
kümlülüğü kendi ölçütlerin-
de mutlaka tutmaları gerek-
tiğine inandıklarını söyledi.   

“Sorumlu Müdür 
Uygulaması Zaman İçinde 
Kaldırılmalı”
Sorumlu Müdür uygulama-
sında geçtiğimiz yıl kontrol 
kayıt defterinin kaldırılma-
sı, sözleşmelerin 1 yıldan da-
ha az dönemler içinde yapı-
labilmesi gibi değişiklikle-
ri olumlu bulduklarını ifade 
eden Zülfikar, buna rağmen 
İş Sağlığı ve Güvenliği uygu-
laması dolayısıyla mükerrer 
bir konumda olan Sorumlu 
Müdür uygulamasının za-
man içinde kaldırılması ge-
rektiğini belirtti.   
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“Hafta Tatili Bitti, Sıra 
Tatil Günleri Çalışma 
Ruhsatı’nda”
İstasyonların hafta tatili uy-
gulamasının TABGİS’in ıs-
rarlı çalışmaları sonucunda 
sona erdiğini kaydeden Zül-
fikar, şimdi ise sendikanın 
Tatil Günlerinde Çalışma 
Ruhsatı harcı alınmamasına 
yönelik bir çalışma içerisin-
de olduğunu ve bu konuda da 
bayiler adına olumlu bir ge-
lişme sağlamayı umdukları-
nı söyledi. 

“En Önemli Sorunumuz; 
Bayi Paylarını Belirleyen 
Metodoloji”
Bayilerin en önemli sorun-
larından birinin bayi payla-
rındaki metodoloji olduğuna 
dikkat çeken Zülfikar, dört 
tane AB ülkesinin kâr mar-
jına endeksli bir metodolo-
jiyle sadece bizim ülkemize 
mahsus olan giderlerin kar-
şılanmasında zorluk çekil-
diğini, bu düzenlemenin en 
kısa zamanda değiştirilme-
sini istediklerini söyledi.

“Gelirler de En Az 
Enflasyon Oranı kadar 
Her Yıl Artmalı”
Zülfikar, TABGİS olarak pi-
yasadaki bayi ve dağıtıcı 
kârlarının bizimle hiç ben-
zeşmeyen AB ülkelerine göre 
değil, yıllık enflasyon oranına 
endeksli iyileştirici bir me-
totla belirlenmesini önerdik-
lerini, temel giderlerin kar-
şılanabilmesi için gelirlerin 
de en az enflasyon oranı ka-
dar her yıl artması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

“Fizibilite Raporu Zorunlu 
Olmalı”
TABGİS Başkanı, bir istas-
yon açılmadan önce orada bir 
istasyona ihtiyaç olup olma-
dığının muhakkak temelleri 
sağlam ve zorunlu bir fizibi-
lite raporuyla tespit edilmesi 
gerektiğini, eğer fizibilite ra-
porunun sonuçları uygunsa 
o zaman buraya EPDK’dan li-
sans için ön onayın verilmesi 
yönünde bir uygulamaya ge-
çilmesini önerdiklerini söy-
ledi. Ancak bu konuda yapı-
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İftar yemeğinden önce TABGİS Yönetim Kurulu ile Yüksek İstişare Kurulu ortak toplantısı yapıldı. Toplantıda, TABGİS’in sektörel çalışmaları ile 
sektörel güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

lacak bir düzenlemede can 
alıcı noktanın fizibilite rapo-
runun alınacağı değerleme 
firmalarının mutlaka EPDK 
tarafından onaylanmış kuru-
luşlar olması gerektiğini vur-
guladı. 

“Elektronik Sistem 
Üzerinden Yapılan 
Satışlar Şeffaf Olmalı, 
İskontolar Bayi Kârını 
Aşmamalı”
Ferruh Temel Zülfikar, ba-
yilerin kontrol edemedikle-
ri maliyetlerinin azaltılması 
için elektronik sistemler ara-
cılığıyla yapılan satışlarda da-
ğıtıcılar tarafından bayilerin 
kâr oranlarını zorlayacak hat-
ta aşacak ölçülerde iskonto 
verilmemesi gerektiğini söy-
ledi. Ayrıca sistemde şeffaf-
lık sorunu olduğunu belirte-
rek bu konuda bir süre önce 
yapılan bir toplantıda EPDK 
Başkanı’nın bir düzenleme 
üzerinde çalışacaklarının 
müjdesini aldıklarını söyledi.

“ÖTV Düzenlemesini 
Destekliyoruz”
Geçtiğimiz hafta akaryakıt 
ürünlerinde yapılan ÖTV dü-
zenlemesini TABGİS olarak 
son derece olumlu karşıla-
dıklarını ifade eden Zülfikar, 
devletimizin üzerine düşen 
görevi yaptığını, bu aşamada 
bayi ve dağıtıcıların da kendi 
kârlarından yapmış olduğu fe-
dakarlığın telafisinin beklen-
tisi içinde olduklarını belirtti. 
Yapılan düzenlemede, ithalat 
yoluyla temin edilen ürünle-
rin fiyatlarının ne şekilde de-
netleneceğinin açık olmadı-
ğını vurgulayan Zülfikar, bu 
konuda gerekli tedbirler alı-
nırsa sonuçları bakımından 
daha mükemmel bir düzen-
leme olabileceğini sözlerine 
ekledi. 

“Maliyet Altı Satışlar 
Hala Devam Ediyor”  
Piyasada maliyet altı sa-
tışların hala devam ettiği-
ni kaydeden Zülfikar, da-

ğıtıcıların bayi teşkilatıyla 
ilgili yükümlülüklerinin sa-
yıca çoğaltılması gerektiği-
ne dikkat çekerek beş bayi-
den oluşan bir teşkilat sis-
teminin en az 50 bayiye 
yükseltilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Sektördeki ku-
rumsal yapının güçlendiril-
mesi için ise bu düzenleme-
lerin hızlıca yapılması ge-
rektiğini söyledi. 

“TABGİS 55 Yıldır 
Durmaksızın Yoluna 
Devam Ediyor”
Bu yıl TABGİS’in 55. Yaşını 
kutladıklarını belirten Zül-
fikar, “55 Yıl bir insan haya-
tıyla kıyasladığımızda en ve-
rimli ve tecrübelerin en iyi 
şekilde değerlendirildiği 
çağlara tekabül eder. Bu ve-
sileyle, TABGİS’in sizlerin 
huzurunda yeni yaşını kut-
luyor, sendikamıza yıllar ön-
ce hayat veren ebediyete in-
tikal etmiş tüm değerli ku-
rucu üyelerimizi rahmet ve 

saygıyla anıyorum. Bizlere 
her zaman inanan, güvenen, 
en zorlu koşullarda destek-
lerini esirgemeyen, en eski-
sinden en yenisine tüm de-
ğerli üyelerimize ve meslek-
taşlarımıza can-ı gönülden 
teşekkür ediyorum. 
Sektörümüzün sorunlarının 
çözümlenmesinde gerek-
tiğinde ortak akılla bir ma-
sa etrafında buluşup, dirsek 
temasında bulunduğumuz 
tüm sivil toplum örgütlerine 
ve onların saygıdeğer tem-
silcilerine, Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurumu’nun 
çok değerli Başkanına, kurul 
üyelerine ve bürokratlarına, 
sektörümüzü dünyadaki en 
teşekküllü teknolojik dona-
nımlarla buluşturan tüm te-
darikçi firmalara, bizleri her 
yıl çok önemli organizasyon-
larla bir araya getiren ve ha-
berleriyle aydınlatan Enerji 
Petrol Gaz Grubuna ve sek-
törel basınımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.
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EPDK 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu Yayımladı
EPDK’nın yayımladığı 2017 
yılı faaliyet raporunda petrol, 
doğal gaz, LPG ve elektrik pi-
yasalarına yönelik bilgiler yer 
alıyor.  

Bayilik Lisansı İşlemleri
2017 yılında petrol piya-
sasında bayilik lisansı iş-
lemlerine bakıldığında, bin 
600 bayilik lisansı verildi-

ği, yıl sonu itibariyle yürür-
lükteki lisans sayısının 12 
bin 863’e ulaştığı görülüyor. 
Geçtiğimiz yıl 24 dağıtıcı 
lisansı, 5 depolama lisan-

sı, 5 ihrakiye lisansı, 3 işle-
me lisansı, 22 madeni yağ 
lisansı, 12 serbest kullanı-
cı lisansı, 18 taşıma lisansı 
verildi.

LPG Piyasası Lisans
İşlemleri 
2017 yılında LPG piyasa-

sında toplam bin 14 lisans 
verildi. Bu lisansların 19’u 
dağıtıcı lisansı, 5’i depo-

lama lisansı, 940’ı otogaz 
bayilik lisansı, 11’i taşı-
ma lisansı oldu. Yıl sonu 

itibariyle yürürlükteki li-
sans sayısı 10 bin 762’ye 
ulaştı. 

Lisans Tipi Lisans
Başvurusu

Lisansın
Verilmesi

Lisansın 
Sona Ermesi/

Erdirilmesi
Lisans
İptali

Tadil
Sayısı Genel Toplam

Dönem Sonu 
Yürürlükteki 
Lisans Sayısı

Bayilik Lisansı 1.605 1.600 1.367 45 1.472 6.089 12.863

Dağıtıcı Lisansı 38 24 1 6 76 145 110

Depolama Lisansı 7 5 11 0 56 79 101

İhrakiye Teslimi Li-
sansı 8 5 5 1 31 50 60

İletim Lisansı 6 4 3 1 10 24 33

İşleme Lisansı 2 3 0 0 5 10 14

Madeni Yağ Lisansı 40 22 37 0 113 212 136

Rafinerici Lisansı 0 1 0 0 4 5 7

Serbest Kullanıcı Li-
sansı 12 11 15 0 5 43 38

Taşıma Lisansı 18 18 14 0 7 57 82

Toplam 1.736 1.693 1.453 53 1779 6.714 13.444

Lisans İşlem Türü

Genel Toplam
Dönem Sonu 
Yürürlükteki 
Lisans SayısıLisans Tipi Lisans

Başvurusu
Lisansın 

Verilmesi

Lisansın 
Sona 

Ermesi/
Erdirilmesi

Lisans
İptali Tadil Sayısı

LPG Dağıtıcı Lisansı 18 19 6 1 54 98 99

LPG Depolama Lisansı 6 5 7 0 15 33 108

LPG Otogaz Bayilik Lisansı 978 940 984 6 1444 4352 10.392

LPG Taşıma Lisansı 11 11 9 0 26 57 60

LPG Tüpü İmalatı Lisansı 1 1 0 0 1 3 10

LPG Tüpü Muayenesi Tamiri Bakımı 
Lisansı 0 0 5 0 8 13 93

Toplam 1.014 976 1.011 7 1548 4.556 10.762

Serbest Kullanıcı Lisansı 12 11 15 0 5 43 38

Taşıma Lisansı 18 18 14 0 7 57 82

Toplam 1.736 1.693 1.453 53 1779 6.714 13.444

Petrol Piyasasında 2017 Yılında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

LPG Piyasasında 2017 Yılında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)



6 l TABGİS Bülten

Petrol piyasasında tek-
nik kriterlere uygun ol-
mayan akaryakıt ikma-

li, dağıtıcı dışında ve 
menşei belli olmayan 
akaryakıt ikmali, ulu-

sal markerin yeterli 
şart ve seviyede olma-
ması, otomasyon yü-

kümlülüğü gibi neden-
lerle idari para cezası 
uygulandı.

LPG Piyasası Denetim 
Faaliyetleri
LPG piyasasında idari para 
cezaları lisanssız faaliyet-

te bulunmak, teknik düzen-
lemelere aykırı ürün ikmal 
etmek, tesiste sorumlu mü-
dür ve yetkili personel istih-

dam etmemek, başka dağı-
tıcıya ait tüp bulundurmak, 
zorunlu sigorta yaptırma-
mak, otogaz istasyonunda 

tüp dolumuna yarayan apa-
rat bulundurmak ve/veya 
tüp dolumu yapmak fiille-
rinden dolayı uygulandı.

5307 sayılı Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu 

ile ilgili mevzuatta ay-
kırı faaliyette bulundu-
ğu tespit edilen gerçek 

ve tüzel kişilere 2017 
yılında denetimler so-
nucunda toplam 61 mil-

yon 858 bin 105 TL ida-
ri para cezası uygulan-
dı.

Petrol Piyasasında 2017 Yılında Uygulanan İdari Para Cezalarının
İdari Para Cezasına Konu Fiillere Göre Dağılımı

LPG Piyasasında 2017 Yılında Uygulanan İdari Para Cezalarının
İdari Para Cezasına Konu Fiillere Göre Dağılımı

İdari Para Cezasına Konu Fiil Uygulanan İdari Para
Cezası Adedi Oran (%) İdari Para Cezası

Tutarı (TL) Oran (%)

Otomasyon Yükümlülüğü ve lisans kapsamı dışında faaliyet 489 36,68 219.329.870 54,62

Ulusal Markerin Yeterli Şart ve Seviyede Olmaması 100 7,50 47.258.620 11,77

Dağıtıcı Dışında ve Menşei Belli Olmayan Akaryakıt İkmali 202 15,15 19.916.689 4,96

Diğer* 542 40,66 115.045.005 28,65

Toplam 1.333 100 401.430.184 100

İdari Para Cezasına Konu Fiil Uygulanan İdari Para
Cezası Adedi Oran (%) İdari Para Cezası

Tutarı (TL) Oran (%)

İstasyonda Sorumlu Müdür Bulundurulmaması 209 55,73 17.304.804 27,97

Diğer 59 9,87 16.724.412 27,04

İstasyonlarda Mutfak Tüplerine Dolum Yapılması 39 10,40 15.358.091 24,83

Sertifikasız Personel Çalıştırmak 76 20,27 6.471.678 10,46

Teknik Düzenlemelere Aykırı LPG İkmali 14 3,73 5.999.120 9,70

Toplam 397 100 61.858.105 100,00

Ölçüm Sayıları 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim (%) 2017 Yılı Değişim (%)

Adet Oran (%) Adet Oran (%) 2015➢2016 Adet Oran (%) 2016➢2017

Geçerli Ölçüm Sayısı 101.587 96,22 90.284 97 -12,52 88.395 95,13 -2,13

Geçersiz Ölçüm Sayısı 3.995 3,78 2.713 3 -47,25 4.521 4,87 66,64

Toplam Ölçüm Sayısı 105.582 100 92.997 100 -13,53 92.916 100 -0,087

 2015-2017 Yılları Arasında Ulusal Marker Saha Cihazı (XP) Analiz Sonuçları Karşılaştırması

Petrol Piyasası Denetim 
Faaliyetleri 
5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu ile ilgili mevzuata 

aykırı faaliyette bulundu-
ğu tespit edilen gerçek ve 
tüzel kişilere 2017 yılında 
yapılan denetimler sonu-

cunda toplam 401 milyon 
430 bin 184 TL idari para 
cezası uygulandı. 
2017 yılında marker sa-

ha cihazı ile 92 bin 916 
ölçüm gerçekleştirildi 
ve bunun sadece yüzde 
4,87’si geçersiz çıktı.
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2017’de Toplam Akaryakıt Satışları
Yüzde 6,52 Arttı

2017’de Otogaz Satışı Yüzde 0,81 Azaldı 

EPDK 2017 Yılı Petrol Pi-
yasası Sektör Raporu’nu ya-
yımladı. Rapora göre, 2017 
yılında toplam akaryakıt sa-
tışları 2016 yılına göre yüzde 
6,52 artarak 28 milyon 460 
bin tona ulaştı. Aynı dönem-
de benzin türleri satışları 
yüzde 3,10 artarak 2 milyon 
303 bine, motorin türleri sa-
tışları ise yüzde 8,26 artış ile 
24 milyon 166 bin tona yük-
seldi.

Üretim Yüzde 0,72 Arttı
Geçtiğimiz yıl toplam rafine-
ri petrol ürünleri üretimi bir 
önceki yıla göre yüzde 0,72 
artarak 28 milyon 937 bin ton 
oldu. Bu dönemde motorin 
türleri üretimi yüzde 8,48 ar-
tarak 10 milyon 395 bin tona 

ulaşırken, benzin türleri üre-
timi ise yüzde 5,06 artarak 5 
milyon 360 bin tona ulaştı.

Petrol İthalatı 42 Milyona 
Ulaştı
Toplam petrol ürünleri itha-
latı aynı dönemde yüzde 6,43 
artarak 42 milyon 653 bin 
ton olarak gerçekleşti. Mo-
torin türleri ithalatı ise yüz-
de 28,78 azalarak 828 bin 758 
ton oldu. 

Toplam Petrol İhracatı 9 
Milyon Oldu 
Geçen yıl Türkiye’nin top-
lam petrol ihracatı 10 milyon 
81 bin ton olarak gerçekleş-
ti. Motorin türlerindeki ihra-
cat bir önceki yıla göre yüzde 
226 arttı. Aynı dönemde ben-

2017 Yılı LPG Piyasası Sek-
tör Raporu’na göre dağıtı-
cı lisansı sahiplerince 2017 
yılında 812 bin 208 ton tüp-
lü LPG, 151 bin 582 ton dök-
me LPG,  3 milyon 116 bin 
ton otogaz olmak üzere top-
lam 4 milyon 80 bin LPG sa-
tışı yapıldı.
2017 yılı satış rakamları bir 
önceki yılın satış rakamları 
ile karşılaştırıldığında, tüp-
lü LPG satışı %0,94 azaldı, 
dökme LPG satışı %7,5 arttı 
ve otogaz satışı %0,81 azal-
dı. Toplam LPG satışı ise 
%0,55 azaldı.

zin türlerinde ihracat ise yüz-
de 9,67 arttı. 

Fiyat Hareketleri
2017 yılında benzin ve moto-
rin fiyatları uluslararası pi-
yasadaki fiyatlara bağlı ola-

rak Türkiye’de de değişim 
gösterdi. Buna göre, vergisiz 
bayi satış fiyat ortalaması yıl 
boyunca 95 oktan kurşunsuz 
benzin için 2,08 TL/LT iken 
bu rakam motorinde ise 2,12 
TL/LT olarak gerçekleşti.

2014, 2015, 2016 ve 2017 Yılları Petrol Piyasası Genel Görünümü

2017 yılında tüplü LPG 
%19,91, dökme LPG %3,71 ve 
otogaz %76,38 pazar payına 
sahip oldu.

LPG İthalatı Azaldı, 
İhracatı Arttı 
Rafinerici, dağıtıcı ve işleme 
lisansı sahiplerince 2017 yı-

lında yapılan LPG ithalatı, ge-
çen yıla göre %0,93 azalarak 3 
milyon 385 bin ton oldu.
En çok ithalat yapılan ülke sı-
ralamasına göre Cezayir, Nor-
veç, ABD, Kazakistan ve Rusya 
olmak üzere 5 farklı ülkeden 
LPG ithalatı gerçekleştirildi. 
LPG ihracatı ise geçen yıla 

göre %25,10 artarak 266 bin 
368 ton oldu.

LPG Üretimi 
Yüzde 4,43 Arttı 
Rafinerici lisansı sahipleri-
nin, 2017 yılı toplam LPG üre-
timi geçen yıla göre %4,43 ar-
tarak 1 milyon 15 bin ton oldu.

2017 Yılı LPG İthalat-İhracat-Üretim-Satış Miktarları ve Oranları

* Standardize LPG Dahil Toplam Satış
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Akaryakıt Ürünlerinde
ÖTV Düzenlemesi Yapıldı

TABGİS Yönetim Kurulu 
Mustafa Cengiz’i Ziyaret Etti 

17 Mayıs 2018 tarihinde 
benzin, motorin ve LPG 
ürünlerinde ÖTV düzen-
lemesi yapıldı. Yapılan dü-
zenleme ile uluslarara-
sı petrol fiyatları veya dö-
viz kurlarına bağlı olarak 
meydana gelen artış ora-
nı ÖTV’den düşürülüyor. 
Böylece artış miktarı tüke-
ticilere yansıtılmıyor. Pet-
rol fiyatları ve döviz kurla-
rının düşmesi halinde ise 
akaryakıt ürünlerinde 17 
Mayıs itibariyle uygulanan 
ÖTV oranları uygulanıyor. 
Ürünlerin ithalat yoluyla 
temin edilmesi halinde de 
ÖTV aynı şekilde hesapla-

narak uygulanıyor. Düzen-
lemenin yapıldığı günden 
bu yana akaryakıt fiyatla-
rında ortaya çıkan zam, 3 
defa ÖTV düzenlemesi ile 
pompa fiyatlarına yansıtıl-
madan karşılandı.   
TABGİS yetkilileri yapılan 
düzenlemenin tüketici açı-
sından son derece olumlu 
olduğunu belirtirken, dü-
zenlemede ithalat fiyatla-
rının ne şekilde denetle-
neceğinin net olmadığı, bu 
durumun suistimal edil-
memesi için en kısa sürede 
gerekli tedbirlerin alınma-
sı gerektiğine dikkat çekti-
ler.

TABGİS Yönetim Kuru-
lu, Galatasaray Spor Ku-
lübü Başkanlığına seçilen 
ve aynı zamanda TABGİS 

Eski Genel Başkanı olan 
Mustafa Cengiz’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulun-
du. 

İnfo TABGİS, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) tarafından hazırlanmakta olup, TABGİS’in faaliyetleri ve sektör haberleri 
hakkında bilgilendirmek amacıyla elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için:  tabgis@tabgis.org.tr


