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TABGİS, Sakarya ve Eskişehir’de 
düzenlediği bayi toplantılarıy-
la sektördeki önemli konuları 
masaya yatırdı.
26 Mayıs’ta Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda düzenlenen 
Toplantıya TABGİS Genel Baş-
kanı Ferruh Temel Zülfikar ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakar-
ya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanvekili Günay Güneş, Meclis 
Üyesi Ali İhsan Bakım, Kocaeli 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Temizel, TAB-
GİS Kocaeli İl Temsilcisi Hıfzı 
Akkulakoğlu ile Sakarya, Düz-
ce ve Kocaeli’den gelen akar-

TABGİS, Sakarya ve Eskişehir 
Bayileriyle Buluştu
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yakıt bayileri katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Sakarya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanvekili Günay 
Güneş gelişen ekonominin en 
önemli öğelerinden birinin 
ulaşım ve buna bağlı olarak 
da akaryakıt sektörü olduğu-
nu, akaryakıt bayilerinin günü-
müzde bulunduğu durumun 
toplumun her kesimini ilgilen-
dirdiğini, bu nedenle biraraya 
gelindiğini ifade etti.

“Zararımız Her Geçen 
Gün Artıyor”
Sakarya Ticaret ve Sanayi Günay Güneş
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Odası Meclis Üyesi Ali İh-
san Bakım yaptığı sunumda 
akaryakıt sektörünün mali-
yet ve masraflarına değindi. 
Bir akaryakıt istasyonunun 
boş arsadan istasyon olana 
kadarki maliyetin milyon li-
ralar olduğunu belirten Ba-
kım, masraflar ve EPDK’nın 
belirlemiş olduğu kârın göz 
önüne alındığında yapılan 
yatırımın kendini amorti 
edemediğini, aksine her ge-
çen gün zararın katlanarak 
arttığını dile getirdi.

“Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanlığı 
için Son Tarih 30 
Haziran”
TABGİS Başkanı Fer-
ruh Temel Zülfikar; ADR 
Yönetmeliği’nin 1.1.3 mad-
desine göre bir takvim yılı 
içinde kendi adına kayıtlı ve-
ya nakliye firması aracılığıyla 
toplamda net 50 ton ve üstü 
miktarda akaryakıtı taşıma 
evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma 
senedi vb evrak düzenlemek 
suretiyle satan bayilerin; 30 
Haziran 2015 tarihinden iti-
baren Tehlikeli Madde Gü-
venlik Danışmanı istihdam 

etmek veya bu hizmeti ilgili 
kuruluşlardan almakla yü-
kümlü olduklarını hatırlattı.

“Uygulama Ertelenmeli”
Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı uygulamasının 
gerekli altyapı oluşmadığı için 
ertelenmesi gerektiğini ve 
bunun için talepte bulunduk-
larını belirten Zülfikar, sektör-
de hem iş güvenliği uzmanı,  
hem sorumlu müdür,  son 
olarak da tehlikeli madde gü-
venlik danışmanlığı gibi uy-
gulamaların ortak görev ve iş 
tanımlarına sahip olduklarını 
belirterek, EPDK’dan sorumlu 
müdür uygulamasının kaldı-
rılmasını istediklerini söyledi. 
Her iki uygulamanın da aynı 
anda olmasının sektöre yük 
ve maliyet getirmekten öteye 
geçemeyeceğini ifade eden 
Zülfikar EPDK tarafından ko-
nunun değerlendirilmekte 
olduğunu belirtti.

“Türkiye’de Başabaş 
nokta 4 bin 624 litredir”
Türkiye’de 12 bin 709 lisanslı 
akaryakıt istasyonu bulundu-
ğunu, sektörün pek çok soru-
nuna rağmen ayakta durmaya 

Ali İhsan Bakım

Ferruh Temel Zülfikar
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çalıştığını ifade eden Zülfikar, 
“Bugün bir istasyonun ayakta 
kalabilmesi için günde en az 
12 bin 500 litre satış yapması 
gerekiyor. Ancak Türkiye’deki 
akaryakıt istasyonlarının orta-
lama günlük satışları 4 bin 624 
litre” diye konuştu. Zülfikar, 
her işletmenin istasyon sahibi 
olmadığını hesaplamaya kira 
gideri de eklendiğinde başa-
baş noktasının 18 bin litreye 
ulaştığını bildirdi.

“Fiyat Metodolojisi’nin 
Durdurulması için Dava 
Açtık”
7 Kasım 2014 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Fiyat 
Metodolojisi ile tavan fiyatın 
sürekli hale getirilmeye çalı-
şıldığını vurgulayan Zülfikar, 

TABGİS’in fiyat metodolojisi 
kararının yürütmesinin durdu-
rulması ve iptaline ilişkin dava 
açtığını söyledi. İstasyonlarda 
çalışan sadece ön saha ele-
manlarının sayısının 120 bini 
aştığını belirten Zülfikar, AB ül-
kelerinde self-servis uygulama-
sı olduğunu, self-servis çalışan 
bir istasyon ile pompacı çalış-
tıran bir istasyonun maliyet far-
kının litrede 6 kuruş olduğunu 
belirtti. TABGİS Başkanı, Türki-
ye’deki istasyonların günlük or-
talama satışlarının kıyaslandığı 
AB Ülkelerinden % 52,9 daha 
düşük olduğunu söyledi.

“Ucuz akaryakıtın 
formülü; vergi 
düzenlenmesidir”
Zülfikar, Türkiye’deki benzin 

fiyatının yüzde 61,8’ini, moto-
rinde ise yüzde 54,3’ünü ver-
gilerin oluşturduğuna dikkat 
çekti ve akaryakıt fiyatlarının 

düşürülmesinin yolunun pi-
yasa müdahalelerinden değil, 
vergi düzenlemesi ile müm-
kün olabileceğini söyledi.
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Harun Karacan

27 Mayıs Çarşamba günü Es-
kişehir Rixos Otel’de düzenle-
nen akaryakıt bayi toplantısına 
ise TOBB Büyük Anadolu Lojis-
tik Başkanı ve TABGİS Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Harun Ka-
racan, TABGİS Başkanı Ferruh 
Temel Zülfikar ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Eskişehir Ticaret 
Odası 17. Meslek Komitesi Baş-
kanı Yavuz Metin ile Eskişehir, 
Bilecik ve Kütahya’dan gelen 
bayiler katıldı.

“Birlik ve Beraberlik 
Zamanıdır”
TABGİS Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Harun Karacan akaryakıt 
sektörünün bitme noktasında 
olduğunu, her geçen yıl yeni 
uygulamalarla bayilerin ayak-
ta duramaz hale geldiğini, 
mevcut duruma müdahale 
edilmemesi halinde sektörün 
dayanılmaz hale geleceğini 
sözlerine ekledi. 
Sektörün sorunlarına değinen 

Karacan, en önemli sorunun 
tavan fiyat olduğunu ve fiyat 
metodolojisi ile tavan fiya-
tın sürekli hale getirilmesinin 
amaçlandığını belirtti. Kara-
can, sektörün pek çok sorunla 
karşı karşıya olduğunu, sek-
törün birliği ve geleceği için 
akaryakıt bayilerini her plat-
formda temsil eden TABGİS ile 
birlikte olunması gerektiğini 
vurguladı. Karacan’ın ardın-
dan söz alan TABGİS Başkanı 

Ferruh Temel Zülfikar, sektör-
de birlik olunmasının pek çok 
sorunu çözebileceğini söyledi. 
Zülfikar, yapılan düzenlemeler 
ve uygulamalarla akaryakıt is-
tasyonu işletmeciliğinin adeta 
bitme noktasına geldiğini, bu 
marjlarla sektörün her geçen 
gün kan kaybedeceğini ve yüz 
binlerce kişiye istihdam sağla-
yan sektörün bu noktada ol-
masının içler acısı olduğunu 
belirtti.

Ferruh Temel Zülfikar
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“Enflasyon Oranına Göre 
Hesaplandığında Olması 
Gereken Kâr 54 Kuruş”
Kaçak ve hileli yakıtın akaryakıt 
piyasasını son derece olumsuz 
yönde etkilemeye devam etti-
ğini belirten Zülfikar, bayilerin 
brüt gelirlerinin AB ile aynı se-
viyeye yükselmesi için piyasa 
rekabetinin iyileştirilmesine 
yönelik adımlar atılması ge-
rektiğini, otorite gücün sade-
ce piyasa kârına müdahale 
etmesiyle akaryakıt fiyatlarının 
ucuzlamayacağını sözlerine 
ekledi. Mevcut durumda litre-
de bayi ve dağıtım kâr marjının 
40,7 kuruş olduğunu söyleyen 
Zülfikar, “2005 yılındaki 24 ku-
ruşluk kârın enflasyon oranına 
göre artışı söz konusu olsaydı 
bugün dağıtım şirketi ile bayi-
lerin toplam 54 kuruşluk kârları 
olmalıydı” diye konuştu. 

“Serbest Piyasaya 
Aşırı Müdahale Eden 
Düzenlemelerden 
Vazgeçilmelidir”
TABGİS Başkanı, piyasaya ya-
pılan müdahalelerin devam 
etmesi halinde sektörde 50 
bin kişinin işsiz kalabileceğini 
belirtti ve bu nedenle kaçakçı-
lık faaliyetlerinin de daha çok 
artacağını ve bundan da en 
çok yine devletin vergi kaybı 
olacağını, sektörel yatırımların 
sekteye uğrayacağını, akarya-
kıt sektörünün vade ve iskon-
tolarla finanse ettiği başta in-
şaat ve ulaştırma sektörlerinin 
olumsuz yönde etkilenebile-
ceğini sözlerine ekledi.

“Sözleşme Süreci 
Aceleye Getirilmemeli”
TABGİS Hukuk Danışmanı Ay-
kut Aydoğan sözleşme döne-

minde dikkat edilmesi gere-
ken noktalar hakkında bilgi 
verdi. Sözleşme sürecinin iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini 
ve enine boyuna incelenme-
miş hiçbir sözleşmeye imza 
atılmaması gerektiğini önem-
le vurguladı.

Toplantının sonunda bayi-
lerden gelen soruları TAB-
GİS Başkan Vekilleri Hasan 
Sevilir, Murat Bilgin, TABGİS 
Hukuk Danışmanı Aykut 
Aydoğan ve Genel Sekreter 
Tuluğ İlem Yeşilbağ cevap-
landırdı.
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TOBB Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Meclisi ile 
LPG Sektör Meclisleri yeni 
dönem açılış toplantıları 
geçtiğimiz hafta yapıldı. 
TOBB Petrol Sektör Mecli-
si Başkanlığına Shell Türki-
ye Başkanı Ahmet Erdem 
Seçildi. Meclis Başkan 
Yardımcılığına ise; TABGİS 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Murat Bilgin, Tüpraş 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Tan, PÜİS Genel 
Sekreteri Güner Yenigün 
seçildi.

TOBB LPG Sektör Mec-
lis Başkanlığı’na yeniden 
Türkiye LPG Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Ya-
ğız Eyüboğlu seçildi. Mec-
lis Başkan Yardımcılığına 
ise; Akgaz San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Atalay Armutçu, Total Oil 
Türkiye A.Ş. Lojistic Di-
rektörü Yaşar Taşkıran ve 
Müstakil Likit Petrol Gaz-
cıları ve Otogaz Bayileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Cömert 
seçildi.

TABGİS Yönetim Kurulu Üye-
si Tamer Sözbir, Çok Engelli 
Görmeyen Bireyler Farkındalık 
günü kapsamında düzenlenen 
kahvaltıda çok engelli çocuklar, 
aileleri ve dernek yetkilileri ile 
bir araya geldi. 
Sözlerine Tamer Sözbir’e kat-
kılarından dolayı teşekkür ile 
başlayan Ayşe Nurtaç Sözbir 
Günebakan Çok Engelli Gör-
meyen Çocuklar ve Ailelerine 
Destek Derneği Başkanı Sevinç 

TOBB Sektör meclislerinde yeni dönem

TABGİS’ten Çok Engelli Bireyler
Farkındalık Gününe Destek

Murat Bilgin
TABGİS Başkanvekili

Ayşe Nurtaç Sözbir, Milli Eğitim Uzmanı Ahmet Koçibar, Dernek 
Başkanı Sevinç Kefe, TABGİS Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Sözbir 

Kefe dernek ve hedefleri ile il-
gili şunları söyledi:  “2010 se-
nesinde Çok Engelli Görmeyen 
(ÇEG) Çocukların aileleri tara-
fından kurulan derneğimiz, bu 
özel çocukların doğumlarından 
itibaren yaşlarına uygun geliş-
melerini sağlamak ve mümkün 
olduğunca kaliteli ve bağımsız 
bir yaşama kavuşmaları için ge-
rekli eğitim olanaklarının oluş-
turulması amacıyla kurulmuş-
tur. Derneğimiz, çok engelli 

görmeyen çocukları toplumla 
tanıştırarak her kesime ulaş-
mayı ve şu anda eğitim gören 
çocuklarla beraber evde kalmış 
eğitimden yoksun olan ço-
cuklara da eğitim verebilmeyi 
amaçlamaktadır. Ancak bunun 
için önümüzde büyük bir engel 
var. O da;  bu alanda uzman-
laşmış eğitimciler tarafından 
uygun müfredatla ve çevresel 
koşulları sağlanmış ortamlarda 
yapılabilmesi için gerekli eğitim 
kurumlarının açılmasıdır. Bu ko-
nuda ise  dernek olarak devlet 
ve sosyal sorumluluk projeleri-
ne gönül vermiş şirketlere ihti-
yacımız var. ÇEG Çocuklarımıza 
verilecek eğitim sürekli ve etkin 
olmalı, bu çocukların potansi-
yallerini mümkün olan en üst 
düzeyde kullanabilecekleri er-
ken müdahale ve destek özel 

eğitim çalışmalarını içermelidir. 
ÇEG çocuklar; görme engeline 
eşlik eden zihinsel, fiziksel ,işit-
me, duygusal, sosyal,psikolojik 
ve tıbbi sorulara sahip çocuk-
lardır. ÇEG bir çocukta buluna-
bilecek engel ve sorun durum-
larının sınırı yoktur.”

İletişim için: Sevinç Kefe 
0554 567 21 95
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TABGİS’ten Üyeliğe Davet…

Motorin ve Benzin Satışları Arttı

TABGİS’E ÜYE OLMAK DEMEK MESLEĞİNİZİN GELECEĞİNE HİZMET ETMEK DEMEK, 
ÇOCUKLARINIZA DEĞERLİ BİR YATIRIM VE SAYGIN BİR İŞ BIRAKMAK DEMEK…

UNUTMAYIN!
ÖRGÜTSÜZ TOPLUMLAR SORUNLARINI ÇÖZEMEZLER

7 l TABGİS Bülten

Değerli Meslektaşlarımız,
TABGİS, üyelerine ve topluma karşı 
duyduğu sorumluluk bilinci içeri-
sinde yıllardır büyük bir çabayla 
bayi haklarını ve menfaatlerini ko-
rumayı sürdürmüş ve sürdürmeye 
de devam edecektir. 
Sivil Toplum Örgütleri demokra-
tik bir şekilde hakların ve istekle-
rin dile getirilmesi, dayanışmanın 

sağlanması, sağlıklı bilgilendirme-
nin yapılması vb. pek çok konuda 
işlerin başarıyla yürütülmesinde 
büyük etkisi olan bir öneme sahip-
tirler. Ortak amaç ve menfaatler et-
rafında buluşan insanların kendile-
rini ifade edebilmeleri ve seslerini 
güçlü bir şekilde duyurabilmeleri 
ancak bir sivil toplum örgüt çatısı 
altında birleşmeleriyle mümkün-

dür. TABGİS 52 yıldır akaryakıt sek-
törüne büyük katkılar sağlayan ve 
yön veren bir sivil toplum örgütü 
hüviyetiyle öncelikle kendi üyeleri 
ve ülke ekonomisi adına sektörün 
gelişmesi ve ilerlemesi, kamuoyu-
nun sektörle ilgili konularda doğru 
bilgilendirilmesi için çalışmalarına 
devam etmektedir. Akaryakıt Bayi-
lerinin desteği TABGİS’in gücü ve 

etkinliğini daha da arttıracaktır. Bu 
bağlamda ülke genelindeki tüm 
akaryakıt bayilerinin bu düşün-
ceyle sendikaya destek olmalarını 
beklemekteyiz. Etrafınızdaki, şeh-
rinizdeki, bölgenizdeki ve ülkemiz-
deki diğer bayiler ile dayanışma 
içerisinde olduğunuzu hissetmek 
için Sizleri TABGİS çatısı altında bir-
leşmeye davet ediyoruz. 

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
• Tüzel Kişiler için yönetim kurulu kararı alınması ve kurul karar defterinin fotokopisinin kaşelenerek imzalanması
• İmza Sirküsü Fotokopisi
• 1 Ad. Resim
• Şirket antetli kağıdına ön dilekçe hazırlanarak ek’teki evraklarla birlikte Eski Yıldız Cad. Deniz Han No:20 34353 Beşiktaş/İstanbul adresine 
göndermeniz yeterli
Ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız 0212 227 06 00 (pbx) 

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

EPDK Mart 2015 dönemi-
ne ait Petrol Piyasası Sektör 
Raporu’nu yayımladı. 
2015 yılı Mart ayında toplam 
akaryakıt satışları % 19,50 ar-
tarak 1 milyon 760 bin 779 
ton olarak gerçekleşti. Mo-
torin satışları Mart ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre % 16,30 artarak 1 mil-
yon 399 bin 827 tona ulaştı. 
Benzin satışları ise % 10,10 
artarak 157 bin 355 ton oldu.

İthalat ve İhracat Arttı
Ham petrol ithalatı, Mart 
ayında, yıllık bazda yüzde 
28,50 arttı ve 1 milyon 694 
bin 805 tona ulaştı. Motorin 
(biodizel ihtiva eden moto-
rin hariç) ithalatı da bu dö-
nemde yüzde 14,29 artarak 
788 bin 105 ton oldu. Jet ya-
kıtı ithalatı ise yüzde 170,57 
artarak 29 bin 941 tona yük-
seldi.
Benzin ihracatı, Mart ayında, 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 40,62 artarak 233 bin 

478 tona yükseldi. Motorin 
ihracatı ise aynı seviyede 
kalarak bin 230 ton olarak 
gerçekleşti.

Rafineri Üretimi 
Mart’ta, bir önceki yılın ay-
nı dönemine göre rafineri 
üretimi yüzde 30,71 artarak 
2 milyon 192 bin 163 tona 
yükseldi, motorin üretimi 
yüzde 18,79 artarak 574 bin 
754 tona çıktı. Kurşunsuz 
benzin üretimi ise yüzde 
12,13 artarak 376 bin 834 
ton oldu. Bu dönemde jet 
yakıtı üretimi yüzde 25,34 ar-
tarak 355 bin 242 ton olarak 
gerçekleşti.

Bayiler Aracılığı ile 
Yapılan Akaryakıt 
Satışları
Bayilik lisansı sahipleri Mart 
ayında motorin türlerinin 
%71.52’sini, benzin türlerinin 
%99,47’sini ve gazyağının da 
%26,35’ini pompa aracılığı 
ile sattı.


