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TABGİS

TABGİS’in Geleneksel İftar 
Yemeği Sektörü Buluşturdu

TABGİS’in geleneksel iftar 
yemeği 7 Haziran Salı akşa-
mı Shangri-La Bosphorus 
İstanbul Otel’de gerçekleş-
tirildi.  Yoğun katılımla ger-
çekleşen iftar yemeğine İBB 
Ruhsat ve Denetim Müdürü 
Mustafa Kemal Karabayır, 
ana dağıtım şirketleri yöne-
tici ve temsilcileri, tedarik-
çi firmaların yönetici ve tem-
silcileri, sektörel sivil toplum 
örgütlerinin üst düzey yöne-
ticileri ile sendika üyeleri ka-
tıldı. 
TABGİS Başkanı Ferruh Te-
mel Zülfikar yapmış olduğu 
konuşmada salonda bulunan 
bayilerin, güncel meselele-
rin ve sorunların çözümünde 
hangi aşamada bulunulduğu-
nu, hangi konulara ağırlık ve-
rildiğini bilmek istediklerini 

düşünerek TABGİS’in birkaç 
önemli çalışmasına kısa-
ca değindi. Zülfikar, Anado-
lu illerindeki bayileri yakın-
dan ilgilendiren Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nin üyeleri-
nin haricindeki kişilere satış 
yapmaları konusunda EPDK 
ve ilgili diğer kurumların bu 
duruma yönelik tespit ve de-
netim yaparak sorunun yasal 
düzenlemeyi içerecek şekil-
de en kısa sürede sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulması ge-
rektiğine dikkat çekti.

“Kar Marjları Enflasyon 
Oranıyla Örtüşen Bir 
Grafikte Olmalı”
Kar marjlarının en azından 
enflasyon oranıyla örtüşen 
bir grafikte olması gerektiği-
ni ifade eden Zülfikar şunla-

Ferruh Temel 
ZÜLFİKAR

TABGİS Genel Başkanı
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rı söyledi: “Bugün itibariyle 
dağıtıcı ve bayinin ortalama 
54 kuruş olan brüt kâr payı 
enflasyon oranına endeks-
li olsaydı 66 Kuruş olacaktı. 
Aradaki 12 Kuruşluk fark bi-
zim için son derece önemli-
dir. Bilinmeli ki bu fark istih-
dam demek, daha iyi hizmet 
demek, yatırımcının refa-
hı dolayısıyla piyasanın sağ-
lıklı büyümesi demek. Eğer 
böyle olsaydı en azından ye-
tinebileceğimiz bir kârımız 
var derdik ve bugün buralar-
da böyle bir sorundan bahse-
diyor olmazdık.”

“İstasyon Yatırımları 
için Fizibilite Raporu 
Zorunlu Olmalı”
İstasyon kurulumlarının 
proje aşamasındayken fizibi-
litesinin yapılarak EPDK’dan 
ön onay alındıktan sonra ya-
tırımın icrasına geçilmesi 
gerektiğini kaydeden Zülfi-
kar, böylece hem sermayenin 
doğru yönlendirilmesinin 
sağlanacağını hem de yüz-

lercesi zorlukla ayakta duran 
randımansız istasyon zinci-
rine bir yenisinin daha eklen-
mesinin önüne geçilebilece-
ğini ifade etti. 

“Kaçak ve Hileli 
Akaryakıt Sorunu 
Azaldı Ancak Sektörün 
Uğradığı Zarar Bitmedi”
Zülfikar, sektörün çok uzun 
yıllar mücadele etmek zo-
runda kaldığı kaçak ve hileli 
akaryakıt sorununun sektö-
rün, EPDK’nın ve ilgili kamu 
kurumlarının ortak çalışma-
ları neticesinde oldukça azal-
dığını ancak sektörün uğra-
dığı zararın bitmediğini söy-
ledi.

“Sürekli ve Dikkat Çeken 
Oranlarda Yapılan 
İndirimler İncelenmeli”
Akaryakıtın vergisel boyut-
ta suiistimali sonucu alınan 
yaraların hala açık olduğuna 
ve kanamaya devam ettiği-
ne vurgu yapan Zülfikar, bu 
yaralardan birinin de mali-
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dağıtıcıların lisanslama sıra-
sında kurumsal yapılarının 
çok daha iyi kritik edilmesi 
gerektiğine değinen Zülfikar, 
sadece beş bayiden oluşan bir 
teşkilat ağına sahip olunma-
sının yeterli olmadığını, bu 
kriterin en az 50 bayiye yük-
seltilmesinin önemine dik-
kat çekti.

“EPDK’ya Teşekkür
Ederiz”
Zülfikar, TABGİS’in uzun 
yıllardır uygulanmasında ıs-
rarcı olduğu dağıtıcıların da 
otomasyon sistemine geçi-
rilmesine yönelik bir kurul 
kararı taslağının olduğunu 
söyledi. Bu taslağın, ulusal 
stok yükümlülükleri kap-
samında depolama lisansı-
na sahip dağıtıcı ve rafine-
rileri de içerdiğini anımsa-
tan Zülfikar, taslağın EPDK 
tarafından görüşe açılma-

sının son derece olumlu bir 
gelişme olduğunu belirterek 
EPDK’ya teşekkür etti. Zül-
fikar, otomasyon sisteminin 
petrol piyasasından sonra 
LPG piyasasında da uygu-
lanması gerektiğine dikkat 
çekti. 

“Bayilerin Omuzlarına 
Gün Geçtikçe Daha Fazla 
Yük Biniyor”
Bayilerin genel giderleri 
içinde en fazla maliyet un-
suru oluşturan kalemlerden 
birinin elektronik sistem-
ler üzerinden yapılan satış-
lar olduğunu belirten Zülfi-
kar; “Bu satışların maliye-
tinin paylaşımı konusunda 
bayinin omuzlarına gün geç-
tikçe daha fazla yük binmiş-
tir ve artık taşınamayacak 
hale gelmiştir. Günden gü-
ne yaygınlaşan ve tüketici-
nin de son derece memnun 

yetin altında yapılan satışlar 
olduğunu anımsattı ve şun-
ları söyledi: “LPG piyasasın-
da tüplügaz ve otogaz arasın-
daki ÖTV farkını kendile-
rince bir fırsata çevirenlerin 
gayri yasal satışlarından do-
layı sektörümüz ve devlet 
hazinesi maalesef son dere-
ce olumsuz yönde etkileni-
yor. Her zaman dediğimiz gi-

bi ucuzdan pahalısı yoktur. 
Gerek LPG gerek petrol pi-
yasalarında sürekli ve dikkat 
çeken oranlarda yapılan in-
dirimler incelenmelidir.”

“Dağıtıcı Lisanslama 
Kriterlerinde Bayi 
Teşkilatı Sayısı En Az 50 
Olmalı”  
Piyasada faaliyet gösteren 
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İftar yemeğinden önce TABGİS İl Temsilcileri toplantısı yapıldı. Toplantıda, TABGİS’in teşkilatlanma çalışmaları ile sektörel güncel konular hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

olduğu elektronik satışların 
mutfağında yaşadığımız bu 
önemli sorunu en kısa za-
manda çözüme kavuştura-
cak tedbirlerin bize en yakın 
noktada duran değerli pay-
daşlarımız ana dağıtım şir-
ketleri tarafından alınması-
nı istiyor ve bekliyoruz” şek-
linde konuştu. Maliyetler 
içindeki diğer önemli kale-
min de kredi kartlarıyla sa-
tış olduğunu ifade eden Zül-
fikar, TABGİS’in 14 yıl önce 
Rekabet Kurumu nezdinde 
yürütülen bir soruşturma 
kapsamında önemli bir ba-
şarıya imza atarak takas ko-
misyon oranlarına ilişkin 
formülün değiştirilmesini 
sağladığını anımsattı. Mar-
ket ve alışveriş merkezle-
rinden sonra kredi kartının 
en fazla kullanıldığı sektö-
rün akaryakıt sektörü oldu-
ğunun altını çizen Zülfikar; 
“TABGİS olarak kart komis-
yon oranlarının özel teşeb-
büsler tarafından değil dü-
zenleme ve denetleme yet-
kisi olan otorite kurumlarca 
belirlenmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz ve bu konuda Re-
kabet Kurumu ile Bankacı-
lık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’na başvurularımı-
zı yaptık” açıklamasında bu-
lundu.



5 l TABGİS Bülten

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı İl Müdürlükleri, Toprak 
Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği kapsamında denetim 
yapmaya başladı. TABGİS 
Başkanı Ferruh Temel Zül-
fikar TABGİS’in iftar yeme-
ğinde yaptığı konuşmada 
konuyla ilgili olarak, hizmet 
verecek ve Bakanlık’tan ye-
terlilik belgesi almış firma 
sayısının çok az olduğunu 
ve firmaların şimdilik sade-
ce İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Kocaeli illerinde bulun-
duğunu söyledi. Zülfikar, 
TABGİS’in hem teknik hem 
de maliyet açısından uygu-
lamadaki sorunları ortaya 
koyacak rapor hazırladığını 
ve Çevre Bakanlığı yetkili-
leriyle temasa geçecekleri-
ni belirtti. 

Maliyetler Düşürülmeli 
Çevre sağlığı ve güvenliği 

açısından uygulamayı des-
teklediklerini daha önce de 
belirten TABGİS Başka-
nı Ferruh Temel Zülfikar, 
gerek analiz gerekse ana-
liz sonrası temizleme uy-
gulamalarının çok yüksek 
maliyetli işlemler olması 
nedeniyle hiç kimsenin bu 
sebeple sorumluluğunu ye-

rine getirmekten kaçınma-
yacağı dolayısıyla acilen bu 
maliyetleri düşürecek dü-
zenlemelere ihtiyaç olduğu-
nu belirtmişti.

İstasyonla İlgili 
Değişiklikler Hemen 
Beyan Edilmeli
Toprak Kirliliği Yönet-

meliği kapsamında bayi-
lerin 2015 yılında Çevre İl 
Müdürlüklerine verdikle-
ri faaliyet ön bilgi formla-
rındaki bilgilerde herhan-
gi bir değişiklik olması ha-
linde bu durumun en kısa 
sürede Çevre İl Müdürlük-
lerine bildirilmesi gereki-
yor. 

Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında 
Saha Denetimleri Başladı

Akaryakıta Yerli Bitkisel Katkı Zorunluluğu Getirildi
EPDK, dağıtıcı lisansı sahip-
lerinin rafinericiden temin 
edilen benzinde en az yüzde 
3, motorinin toplamında ise 
en az yüzde 0,5 oranında yerli 
tarım ürünlerinden veya bit-
kisel atık yağlardan üretilmiş 
etanol ve biodizelin harman-
lanması zorunluluğu getiril-
di. 
EPDK’nın söz konusu uy-
gulamayı düzenleyen iki ay-
rı tebliği, 1 Ocak 2018’de yü-
rürlüğe girmek üzere 16 Ha-
ziran tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Tebliğlerden il-
kinde, dağıtıcı lisansı sahip-
leri tarafından, bir takvim 
yılı içerisinde, kara tankeri 
dolum üniteleri hariç rafine-
riciden temin edilen ve ithal 
edilen benzin türlerinin top-
lamına, en az yüzde 3 oranın-
da yerli tarım ürünlerinden 
üretilmiş etanolün harman-
lanmasının 2018’den itiba-
ren zorunlu olması kararlaş-
tırıldı.
Diğer tebliğe göre ise dağıtıcı 

lisansı sahipleri tarafından, 
bir takvim yılı içerisinde, it-
hal edilen ve kara tankeri do-
lum üniteleri hariç rafineri-
ciden temin edilen motori-
ninin toplamına, en az yüzde 
0,5 oranında yerli tarım ürün-
lerinden ve/veya bitkisel atık 
yağlardan üretilmiş biodi-
zel harmanlanmış olması yi-

ne 2018’den itibaren zorunlu 
olacak. Söz konusu harman-
lama yükümlülüğü kapsa-
mında, EPDK’ya intikal eden 
bildirimlerin incelenmesin-
de biodizel oranı en yakın 
yüzde 0,01’e yuvarlatılarak 
değerlendirilecek.
Piyasada biodizel arz sıkıntı-
sı yaşandığının veya biodizel 

fiyat oluşumunda rekabeti ve 
piyasayı bozucu durumların 
kurum tarafından tespiti ha-
linde, harmanlama oranı ye-
niden belirlenebilecek. Ayrı-
ca, takibe konu takvim yılının 
tamamında faaliyette bulun-
mayan dağıtıcı lisansı sahip-
leri için harmanlama yüküm-
lülüğü aranmayacak.
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2016’da Toplam Akaryakıt Satışları Yüzde 7,62 Arttı
EPDK 2016 Yılı Petrol Pi-
yasası Sektör Raporu’nu ya-
yımladı. 

Üretim 
Yüzde 3,11 Arttı
Geçtiğimiz yıl toplam rafi-
neri petrol ürünleri üreti-
mi bir önceki yıla göre yüz-
de 3.11 artarak 28 milyon 
731 bin ton oldu. Bu dönem-
de motorin türleri üretimi 
yüzde 12.6 artarak 9 milyon 
587 bin tona ulaşırken, ben-
zin türleri üretimi ise yüzde 
0.22 azalarak 5 milyon 101 
bin tona geriledi.

Petrol İthalatı
40 milyonu Aştı 
Toplam petrol ürünleri itha-
latı aynı dönemde yüzde 1.09 
artarak 40 milyon 64 bin ton 
olarak gerçekleşti. En fazla 
ithalatın yapıldığı ülkeler sı-
rasıyla Irak, Rusya ve İran ol-
du. Motorin türleri ithalatı ise 
yüzde 4,03 artarak 12 milyon 
370 bin ton oldu. 

Toplam Petrol İhracatı
9 milyona Ulaştı 
Geçen yıl Türkiye’nin toplam 
petrol ihracatı 9 milyon 688 
bin ton olarak gerçekleşti. Bu 

ihracatın yüzde 56.34’ünü 
rafinerici lisans sahipleri, 
yüzde 35.31’ini ihrakiye tes-
lim lisansı sahipleri ve yüzde 
8.35’ini dağıtıcı lisansı sahip-
leri oluşturdu. Motorin türle-
rindeki ihracat bir önceki yıla 
göre yüzde 159 arttı. Aynı dö-
nemde benzin türlerinde ih-
racatta ise yüzde 7.3 azaldı.

Toplam Satışlar 
Yüzde 7,62 Arttı
2016 yılında toplam petrol 
ürünleri satışları 2015 yılına 
göre yüzde 7,62 artarak 26 mil-
yon 716 bin tona ulaştı. Aynı 

dönemde benzin türleri satış-
ları yüzde 6,52 artarak 2 mil-
yon 234 bine, motorin türleri 
satışları ise yüzde 8,55 artış ile 
22 milyon 322 bin tona yük-
seldi.

Fiyat Hareketleri
2016 yılında benzin ve moto-
rin fiyatları uluslararası piya-
sadaki fiyatlara bağlı olarak 
Türkiye’de de değişim göster-
di. Buna göre, vergisiz bayi sa-
tış fiyat ortalaması yıl boyunca 
95 oktan kurşunsuz benzin için 
1.57 lira iken bu rakam motorin-
de 1.56 lira olarak gerçekleşti.

Petrol Piyasası 2016 Yılı Genel Görünümü

1 Temmuz İtibariyle 2014 Model Taşıtlar için
ADR Uygunluk Belgesi Alınması Zorunlu 

Tehlikeli Maddelerin Kara-
yoluyla Taşınması Hakkın-
da Yönetmelikte yapılan dü-
zenlemeye göre trafik sicili-
ne tescilli ve ADR Uygunluk 
Belgesi bulunmayan ancak 
“Taşıt Durum Tespit Bel-
gesi” almış taşıt sahipleri-
nin; 2014 model taşıtlar için 
1 Temmuz 2017 tarihine ka-
dar, 2013 model taşıtlar için 
31 Aralık 2017 tarihine ka-
dar, 2012 model taşıtlar için 
1 Temmuz 2018 tarihine ka-
dar, 2009-2011 model taşıt-
lar için 31 Aralık 2018 tarihi-
ne kadar, 2005-2008 model 
taşıtlar için 1 Temmuz 2019 
tarihine kadar, 2004 ve önce-
si model taşıtlar için 31 Ara-
lık 2019 tarihine kadar Ba-

kanlığın belirleyeceği usul ve 
esaslara göre Bakanlıktan ve-
ya Bakanlığın yetkilendirdiği 
kuruluşlardan ADR belgele-
rini almaları gerekiyor.
30 Aralık 2016’da yapılan dü-
zenlemeyle, ADR gereklilik-

lerini karşılamayan, 2014 ve 
öncesi model yılına sahip Ta-
şıt Durum Tespit Belgesi al-
mış araçların üst yapıları ise 
Bakanlıkça yayımlanan usul 
ve esaslarda belirtilen teknik 
kriterleri karşılamaları şar-

tıyla, ADR’ye uygun üretilmiş 
2015 ve sonrası model yılına 
sahip araçlara aktarılabile-
cek. Bu durumda ilgili araçla-
ra model yıllarına bakılmak-
sızın Taşıt Uygunluk Belgesi 
düzenlenecek.

Muayene ve Belgelendirmeye İlişkin Genel Hükümler
Eski araç ve üst yapı muayenelerinde ADR mevzuatında belirtilen süreler geçerlidir.

Kaynak: EPDK 2016 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu
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2016’da Otogaz Satışı Yüzde 2,37 Arttı
EPDK, 2016 Yılı LPG Pi-
yasası Sektör Raporu’nu 

yayımladı. Buna göre rafi-
nerici lisansı sahiplerinin, 

2016 yılı toplam LPG üre-
timi 2015 yılına göre %8,11 

artarak 972 bin 240 ton ol-
du.

LPG İthalatı ve
İhracatı Azaldı 
Rafinerici, dağıtıcı ve işleme li-
sansı sahiplerince 2016 yılında 
yapılan LPG ithalatı, geçen yı-
la göre %2,71 azalarak 3 milyon 
417 bin ton oldu. En çok ithalat 
yapılan ülke sıralamasına gö-
re Cezayir, Rusya, Kazakistan, 

Norveç ve ABD olmak üzere 5 
farklı ülkeden LPG ithalatı ger-
çekleştirildi. LPG ihracatı ise 
geçen yıla göre %17,36 azalarak 
212 bin 926 ton oldu.

Toplam LPG Satışı
Yüzde 1,05 Arttı 
Dağıtıcı lisansı sahiple-

rince 2016 yılında 820 bin 
412 ton tüplü, 141 bin 10 ton 
dökme LPG, 3 milyon 141 
bin ton otogaz olmak üzere 
toplam 4 milyon 103 bin ton 
LPG satışı yapıldı.
2016 yılı satış rakamları bir 
önceki yılın satış rakamları 
ile karşılaştırıldığında, tüp-

lü LPG satışı %0,6 arttı, dök-
me LPG satışı %19,93 azal-
dı ve otogaz satışı ise %2,37 
arttı. Toplam LPG satışı 
ise %1,05 arttı. 2016 yılın-
da tüplü LPG %19,99, dök-
me LPG %3,44 ve otogaz 
%76,57 pazar payına sahip 
oldu.

*Standardize LPG dahil toplam satış

2016 Yılı LPG İthalat-İhracat-Üretim-Satış Miktarları ve Oranları

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
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TÜRKİYE AKARYAKIT BAYİLERİ PETROL ve GAZ ŞİRKETLERİ İŞVEREN SENDİKASI
Eski Yıldız Caddesi Deniz İş Merkezi No: 20 Kat: 4  34353 Beşiktaş -İstanbul
Tel: 0212 227 06 00 (pbx)   Faks: 0212 258 80 03 - 04

Ramazan Bayramınızı Kutlar,
Sevdiklerinizle Birlikte
Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler Dileriz

Kaynak: EPDK 2016 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu


