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TABGİS

Petroleum İstanbul Fuarı’nın
On Üçüncüsü Düzenlendi 

Enerji Fuarcılık A.Ş. tarafın-
dan düzenlenen Petroleum 
İstanbul Fuarı’nın 13’üncüsü 
30 Mart-2 Nisan 2017 tarih-
lerinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sektörü Çok iyi Anlıyorum
Fuarın açılış töreninde konu-
şan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Türkiye’nin enerjiyi ithal eden 
bir ülke olduğuna değindi ve 
şunları söyledi: “Enerjide dışa 
bağımlı olmak dezavantaj an-
cak dünyadaki örneklere baktı-
ğımızda enerjiyi üretmeyen ül-
keler dahi enerjide verimli ve 
iyi işler çıkarabiliyorlar. Petrol 
tek enerji kaynağı değil. Alter-
natif enerji kaynaklarından gü-
neş ve rüzgar enerjisi santral-
leri ve hidroelektrik santralleri 
ile bu farkı kapatmaya çalışıyo-
ruz. Türkiye son 15 yılda kuru-
lu gücünü 15 bin megawatt’tan 

ülke ve sektörle ilgili bir sözü-
nün olmaması mümkün değil. 
Geçmişte bu sektörde hizmet 
vermiş biri olarak sorunları çok 
iyi anlayabiliyorum. Dolayısı 
ile dertlerinizi de anlayabiliyo-
rum” dedi.

Akaryakıt Sektörü Büyü-
menin İtici Gücüdür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Müsteşarı Fatih Dön-
mez, fuarın 20 yıldır sürdürül-
mesinin büyük bir başarı oldu-
ğuna dikkat çekti. Dönmez 20 
yıl önce, akaryakıt sektörün-
deki ürün kalitesinin çok bü-
yük sorun olduğunu söyleyerek 
“Sektör çalışanları hatta üst 
düzey yöneticiler bile birbirine 
hangi bayiden akaryakıt alıyor-
sun diye sorardı. Bugün ise tü-
keticilerin en çok güvendiği, en 
çok vergi veren, büyümenin iti-
ci gücü bir sektör olarak sizleri 

görüyoruz” diye konuştu. 
Sektördeki yüksek tüketici ta-
lebinde dağıtım sektöründe-

80 bin megawatt’ın üzerine ta-
şımayı başardı. Türkiye enerji 
konusunda iddiaları büyük bir 

Vasip ŞAHİN
İstanbul Valisi Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı
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ki artan hizmet kalitesinin ve 
standartlarının büyük payının 
olduğunun altını çizen Dönmez 
“Kaçak rakamlarının da azal-
ması ile sektörün imajının çok 
iyi bir yerde olduğunu söyleye-
biliriz. Bayilerin tüketiciye yak-
laşımı, dağıtım şirketlerinin ça-
baları diğer enerji sektöründeki 
oyuncularımıza da örnek ola-
cak durumdadır. Siber güvenlik 
konusundaki ön araştırmalar-
da akaryakıt sektörünün diğer 
enerji sektörlerinin çok önün-
de olduğunu gördük. Bu sebeple 
hem olgunluk seviyesi hem de 
tüketici ile ilişkisi hem de öde-
diği vergi bakımından akarya-
kıt sektörüne enerji sektörünün 
‘ağabeyi’ diyebiliriz” dedi.

Sektöre Destek Olmaya 
Devam Ediyoruz
Dönmez; “Bugün bu piyasa ta-
mamen özel sektör marifeti ile 
EPDK kontrolünde en az ener-
ji güvenliği tartışması yapı-
lan enerji sektörüdür. Bu he-
pinizin başarısıdır. Biz de bu 
sebeple sizlere destek olmaya 
devam ediyoruz.  Mevzuatsal 
ve teşviksel konularda bazı ça-
lışmalarımız var.  Ulusal pet-
rol stoğu konusunda EPDK ve 
PİGM’in uzlaştığı bir hesapla-
ma yöntemi bakanlığımız ta-
rafından inceleniyor. İnşallah 
en kısa sürede esnek, rasyonel 
bir stok mekanizmasını haya-
ta geçireceğiz. Petrol ve LPG 
sektöründeki idari yaptırım 
miktarları konusunda da gö-
rüşler ve taslaklar bize ulaştı. 
Öldürücü değil caydırıcı ve so-
nuçları itibari ile sektörü daha 
iyi bir noktaya taşıyacak dü-
zenlememize son şeklini ve-
rince TBMM’ye sunacağız” 
diye konuştu.

Yabancı Şirketlerin İlgisi 
Her Geçen Yıl Artıyor
EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz, enerji alanında düzen-
lenen fuar ve konferanslara 
yabancı şirketlerin gösterdi-
ği ilginin her geçen yıl arttığı-
na dikkat çekti. Yılmaz, enerji 
sektörünün yatırım potansi-
yeli, yasal düzenlemelerin adil 
ve vizyonerliği, sunulan hiz-
metlerin kalitesi ve çeşitliliği 
ile Türkiye’yi enerji alanında 
çekim merkezi haline getirdi-
ğini söyledi. 

Kaçak Akaryakıt Sorunu 
Gündemimizden Çıktı
2000’li yılların başında akar-

yakıt sektörünün ciddi sorun-
ları olduğuna vurgu yapan Yıl-
maz şunları söyledi: “Öncelik-
le piyasada ciddi bir denetim 
eksikliği söz konusuydu. Ka-
çak akaryakıt çok büyük bir 
sorundu ve bu sorun piyasa 
yapısını da bozuyordu. Hem 
akaryakıt kalitesi hem de 
akaryakıt sektöründeki hiz-
met kalitesi milletimizin hak 
ettiği seviyeden uzaktı. Ancak 
kamu-özel sektör işbirliğiy-
le kısa zamanda büyük işler 
başardık. Başta 2007 yılında 
başlattığımız ulusal marker 
uygulaması olmak üzere alı-
nan tedbirler neticesinde bu-
gün, kaçak akaryakıt sorunu 
gündemimizden çıktı. Sek-
törümüz için kangren olarak 
kabul edilen kaçak akaryakı-
tın sıfır düzeyine gelmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” 
EPDK Başkanı, 2006 yılında 
12,7 milyon ton olan motorin 
satışının yüzde 75’lik artış ile 
2016 yılında 22,3 milyon to-
na ulaştığını, toplam akar-
yakıt tüketiminin ise 18 mil-
yon tondan 2016 yılı itibariyle 
26,7 milyon tona yaklaştığına 
dikkat çekti.
Türkiye’nin, dünyanın en bü-
yük 14. LPG pazarı olduğu-
nu anımsatan Yılmaz, ülke-
mizin otogaz kullanımı açı-
sından dünyada Güney Kore 
ve Rusya’dan sonra 3. Sırada, 
Avrupa’da ise 1. Sırada yer al-
dığına dikkat çekti.

Sektörün Önünü Açan 
Adımlar Atıyoruz
“EPDK olarak sektörde yaşa-
nan gelişmelere ve değişimle-

re ayak uydurmak zorunda ol-
duğumuzun bilincindeyiz” di-
yen Yılmaz, “Sağlıklı işleyen, 
adil ve sürdürülebilir bir piya-
sa için dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ediyor, sektö-
rün önünü açan adımlar atıyo-
ruz” ifadesini kullandı. 
Yılmaz, “Hesap verebilir, şef-
faf, tutarlı, etkili ve verimli dü-
zenlemeler ile rekabet ortamı-
nı daha da iyileştirmek, sektör 
oyuncularının ve tüketicile-
rinin karşılaşabileceği prob-
lemlere çözüm üretmek ve 
daha sağlam bir piyasa yapısı 
oluşturmak için çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” açıkla-
masında bulundu. 
“Cezaların gündeme gelmesi 
bizi de memnun etmiyor” di-
yen Yılmaz, denetim süreçle-
rini vizyoner bakış açısı ile ye-
niden ele aldıklarını, yapısal 
değişikliklere yönelik çalış-
maları ilgili makamlara  sun-
duklarını dile getirdi.

Sektörün Temel Beklenti-
si Petrol ve LPG Piyasası 
Kanunlarının En Kısa Sü-
rede Revize Edilmesidir 
TABGİS Başkanı Ferruh Te-
mel Zülfikar, fuarın sektörün 
üreticisinden tedarikçileri-
ne, dağıtım şirketlerinden ba-
yilere, sivil toplum kuruluş-
larından sektörü düzenleyen 
EPDK ve Enerji Bakanlığı’na 
kadar sektörel harita içinde 
bulunan her odağa temas eden 
bir platform olarak gördükle-
rini söyledi. Zülfikar, EPDK ve 
Enerji Bakanlığı’nın tüm yo-
ğun mesailerine rağmen va-
kit ayırarak sektöre göstermiş 
olduğu ilgi ve yakınlığın fuarı 

daha da anlamlı kıldığını ifa-
de etti.
Zülfikar, sektörün temel bek-
lentisini şöyle özetledi: “Ülke-
mizde hem Uluslararası hem 
de Ulusal boyutta çok değer-
li dağıtım şirketlerimizle bir-
likte dünya standartlarının 
en üst seviyesindeki teknik 
donanımlarıyla hizmet ve-
ren binlerce bayi ağı bulunu-
yor. İnovasyon kültürünün bu 
denli yerleşik olduğu ve mü-
kemmeli başaran sektörde,  pi-
yasa ekonomisinin en önem-
li aracı olan rekabetin sağlıklı 
bir şekilde tesis edilmesi için 
Petrol Piyasası ile LPG Piya-
sası Kanunlarının en kısa sü-
rede revize edilmesi sektörü-
müzün temel beklentileri ara-
sındadır.”

Fuar Sektör Açısından 
Önemli Bir Platform 
ADER adına konuşan Ercan 
Aydemir, fuarın sektör açısın-
dan önemine dikkat çekti ve 
özellikle Resmi Kurum ve ku-
ruluşların sektör temsilcileri 
ile yakın temasta olmalarının 
piyasa açısından önem arz et-
tiğini kaydetti. 5015 sayılı Pet-
rol Piyasası Kanunu’nun de-
ğişime ihtiyacı olduğuna vur-
gu yapan Aydemir, son 10 yılda 
Kanun üzerinde 11 defa dü-
zenlemeler gerçekleştirildiği-
nin altını çizdi. Bu düzenleme-
lerin sektöre katkı sağlaması-
nın yanı sıra zaman zaman da 
sorunlar çıkardığını dile geti-
ren Aydemir, bu nedenle en kı-
sa zamanda Kanun değişikli-
ğinin sektör paydaşlarının gö-
rüşleri alınarak değiştirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Ercan AYDEMİR
ADER

Ferruh Temel ZÜLFİKAR
TABGİS Başkanı

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı
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Cezalar Konusunda Mağ-
dur Olan Bayilerin Mağdu-
riyetleri Giderilmeli
PÜİS Başkanı İmran Okumuş, 
fuarın sektörün sorunlarının 
dile getirildiği bir platform ol-
duğunu söyledi. Sektörün en 
önemli sorununun maliyetin 
altındaki satışlar olduğunu 
kaydeden Okumuş, cezalar ko-
nusunda mağduriyet yaşayan 
bayilerin mağduriyetlerinin 
giderilmediğini söyledi. Ka-
çakçılık dışında ceza almış ba-
yilerin sadece bir defaya mah-
sus söz konusu cezanın yüzde 
20 indirimle ve taksitle öden-
mesi için çalışma yapılması 
gerektiğini ifade etti. 

Sektörümüz Kamu Bütçe-
sine En Fazla Vergi Geliri 
Sağlayan Sektördür 
PETDER Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ahmet Eke, akar-
yakıt sektörünün 5015 sayı-
lı Kanun’un yürürlüğe girme-

siyle rekabetçi bir pazar haline 
geldiğini, akaryakıt sektörü-
nün ekonomiye sağladığı kat-
kı ve hacim bakımından en de-
ğerli sektörlerden biri olduğu-
na vurgu yaptı. 
Akaryakıt sektörünün 70 mil-
yar TL’sinin ÖTV ve KDV ol-
mak üzere toplam 120 milyar 
TL’lik büyüklüğe ulaştığını 
söyleyen Eke, bu büyüklük ile 
kamu bütçesinde en fazla ver-
gi geliri sağlayan sektör ko-
numunda olduğunu ifade etti. 
Sektörün son iki yılda sırasıyla 
yüzde 14 ve yüzde 7 büyüdüğü-
nü kaydeden Eke, bu büyüme-
nin ülkemizin potansiyelinin 
açık bir göstergesi olduğuna 
dikkat çekti ve şunları söyledi: 
“Geçmiş dönemlerde makul ve 
sürdürülebilir marj seviyeleri 
ile ilgili düzenleyici kurumlar-
la müzakereler ve sorunlar ya-
şanırken aynı zamanda 2014-
2015 yıllarında sektörümüz 
çok yoğun bir sözleşme yenile-
me dönemi yaşadı. 2016 yılın-
da ise sektör bu sorunları aşıp 
istikrarlı bir döneme girdi. İs-
tikrar çabalarının 2017 yılın-
da da sağlıklı ve başarılı bir şe-
kilde devam edeceğine inanı-
yoruz.” 

LPG Pazarı Bu Yıl 4 Milyon 
Tonu Aştı
Fuarın büyüklüğünden etki-
lendiklerini dile getiren TOBB 
LPG Meclis Başkanı Gökhan 
Tezel, yenilenebilir enerji dı-
şında en hızlı büyüyen enerji 
kaynağının LPG olduğunu söy-
ledi. Türkiye’de de LPG’nin bü-
yümesini sürdürdüğünü ifade 
eden Tezel, LPG pazarının ilk 
defa bu yıl 4 milyon tonu aştı-
ğını sözlerine ekledi. 10 binden 

fazla lisanslı otogaz istasyo-
nu olduğunu kaydeden Tezel, 
LPG’li 4,5 milyona yakın araç 
olduğunu belirtti. 
Türkiye’de otogazlı araçların 
kapalı otoparklara giremediği-
nin altını çizen Tezel, bu duru-
mun büyük bir sosyal problem 
olduğunu belirtti ve konunun 
çözülmesi gerektiğine vur-
gu yaptı. Tezel, denetlenmiş 
LPG’li araçların kapalı oto-
parklara girmesinin önünün 
açılması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Petrol Ürünleri Sektörü 
120 Milyar TL’lik Dev Bir 
Sektör
Sektör paydaşları ile 20 yıl-
dır Petroleum Fuarı’nda bi-
raraya gelmekten duydukla-
rı memnuniyeti dile getiren 
TOBB Petrol Meclis Başkanı 
Ahmet Erdem, petrol ürün-
leri sektörünün 120 milyar 
TL’lik ciroya sahip çok bü-

yük bir sektör olduğunu söy-
ledi. 
Sektörün artan enerji talebi-
nin karşılanması ve daha ve-
rimli olma yolunda gelişimi-
ne devam etmekte olduğunu 
söyleyen Erdem, bir yandan da 
sorunların çözülmesi için ça-
lışmalar yapıldığını bu nokta-
da Kamu birimlerinin katkısı-
nın son derece önemli olduğu-
nu belirterek şunları söyledi: 
“Enerji Bakanlığı, EPDK ve di-
ğer ilgili Bakanlıklarla sektör 
temsilcileriyle ülkenin eko-
nomisi açısından önemli olan 
konularda beraberce çok güzel 
çalışmalar yürütülüyor. Hep 
şikayet ettiğimiz kaçak ve ka-
yıtsız akaryakıt ticaretinin ön-
lenmesi yönünde el birliği ile 
yapılan çalışmalar sayesinde 
yüzde 100 engellenmemiş olsa 
da çok büyük bir oranda bu so-
runa başarılı müdahaleler ya-
pılıyor. Bu, sektörün ve kamu-
nun ulaştığı bir başarıdır.”

İmran OKUMUŞ
PÜİS Başkanı

Ahmet EKE
PETDER Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan TEZEL
TOBB LPG Meclis Başkanı

Ahmet ERDEM
TOBB Petrol Meclis Başkanı
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Büyük Bayi Toplantısı
Yoğun Katılımla Gerçekleşti
“Büyük Bayi Toplantısı” 1 
Nisan 2017 tarihinde Pet-
roleum İstanbul Fuarı’nda 
gerçekleştirildi. Mode-
ratörlüğünü Enerji Ya-
yın Grubu Başkanı Sertaç 
Komsuoğlu’nun yaptığı 
toplantıya EPDK Denetim 
Dairesi Başkanı Yılmaz Ta-
mer, EPDK Petrol Piyasa-
sı Dairesi Başkanı Abdul-
lah İnce, EPDK LPG Dai-
resi Başkanı Muhammed 
Demir, TABGİS Başkanı 
Ferruh Temel Zülfikar ve 
PÜİS Başkanı İmran Oku-

muş konuşmacı olarak ka-
tıldılar. 
Toplantının açılışında ko-
nuşan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Eski Bakanı Hilmi 
Güler, biz büyük ve sami-
mi bir aileyiz diyerek söz-
lerine başladı ve kendisi-
nin Bakan olduğu dönemde 
TABGİS ve PÜİS ile sabah-
lara kadar süren çalışmalar 
yaptıklarını, sektörün bu 
noktaya gelmesinden duy-
duğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. 

Sürekli Yapılan İndirim-
ler İncelenmeli 
Toplantıda sektörün tüm so-
runlarının ele alındığı bir su-
num gerçekleştiren TABGİS 
Başkanı Ferruh Temel Zülfi-
kar, rakamsal olarak akarya-
kıt ve LPG piyasalarının ge-
nel görünümü hakkında bilgi 
verdi. Sunumunda; Bayi kâr 
marjları, maliyetin altında 
yapılan satışlar, Kanun ça-
lışmaları ve değişiklikleri ve 
diğer sorunlara yönelik ko-
nular ile çözüm önerilerini 
paylaştı. 
Zülfikar, sürekli yapılan indi-
rimlerin incelenmesi gerekti-
ğini, Kanun’da bulunan taban 

fiyat mekanizmasının çalıştı-
rılması gerektiğini, ithalat ve 
sonrasında kaçakçılığın ön-
lenmesi için petrol ve LPG pi-
yasalarındaki tüm lisans sa-
hiplerinin zorunlu otomas-
yon sistemine geçirilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Dağıtım Şirketlerinin Li-
sans Kriterleri Arttırıl-
malıdır 
TABGİS Başkanı Ferruh Te-
mel Zülfikar, LPG Piyasa-
sında 87,  Petrol Piyasasında 
92  dağıtıcı lisansı olduğunu 

belirterek dağıtım şirketle-
rine en az 5 bayiden oluşan 
bayi teşkilatı kurma zorun-
luluğunun yeterli olmadığı-
nı, bu sayının en az 50 bayi-
ye yükseltilmesi gerektiğini 
söyledi. 
Benzer şekilde İstasyon ya-
tırımları için de Fizibili-
te Raporu’nun zorunlu ha-
le getirilerek akaryakıt is-
tasyonlarının fizibilitesinin 
bilimsel ölçütlerle yapılıp 
EPDK’dan ön onay alınması 
şeklinde ilerleyecek düzen-
lemelere ihtiyaç bulunduğu-
nu söyledi. 

Ortalama Rafineri Fiyat-
ları Açıklanmalı
Piyasanın şeffaflığının sağ-
lanması için rafineri çıkış fi-
yatını ortalama olarak tem-
sil edecek bir fiyatın hem 
sektöre hem de kamuoyuna 
açıklanması gereğine dik-
kate çeken Zülfikar,  bu ko-
nuda yasal düzenleme yapıl-
masını istediklerini belirtti. 
Bayilerin yaptıkları sözleş-
meler gereği bu fiyatın bilin-
mesine gereksinimleri oldu-
ğunu söyleyen Zülfikar, bayi 
kârlarına değinerek kârların 
enflasyon oranının altında 

Ferruh Temel 
ZÜLFİKAR

TABGİS Başkanı

Hilmi GÜLER 
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Eski Bakanı
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kaldığını ve hiç değilse bu 
yönde bir iyileştirme bekle-
diklerini kaydetti.   

Kurul Kararları Gerek-
çeli Olmalıdır
Petrol ve LPG Piyasalarında 
Kurul’un verdiği cezaların 
açıkça gerekçelendirilmedi-
ğini ifade eden Zülfikar şun-
ları söyledi: “Kararların açık 
bir gerekçeye sahip olması, 
cezaya muhatap olan ve bu 
cezai işlemi yargıya taşıyan 
ilgililerin cezanın gerekçesi-
ni ancak davalı idarenin ce-
vap dilekçesinde görebilme-
sinin de önüne geçecek ve sa-
vunma hakkının da sağlıklı 
bir şekilde kullanılabilmesi-
ne imkan sağlayabilecektir.”

Otomasyon Sisteminde 
Tedarikçi Firmalar da 
Sorumlu Olmalı
Zülfikar, kaçakçılığın önlen-
mesi için uygulamada olan 
otomasyon sisteminin, Ku-
rumun belirlediği usul ve 
esaslara uygun olarak çalış-
masında en az piyasadaki da-
ğıtıcı ve bayilerin sorumlu-
luğu kadar tedarikçi firma-
larında sorumluluk altında 
olmaları gerektiğini sözleri-
ne ekledi.

Nakliyeyi Kim Yapıyor-
sa Ücreti O Almalı
PÜİS Başkanı İmran Oku-
muş, nakliyeyi kim yapıyor-
sa nakliye ücretini onun al-
ması gerektiğini belirtti ve 

bu konuda EPDK’dan talep-
te bulunduklarını, çalışma-
nın başlatıldığını sözlerine 
ekledi.

Cezalar Konusundaki 
Mağduriyet Giderilmeli 
Ana dağıtım şirketi kurul-
ması için aranan kriterle-
rin artırılması gerektiğine 
dikkat çeken Okumuş, ba-
yilerin kendi aralarında ti-
caret yapmasının yasak ol-
masına rağmen sayısı yüze 
yaklaşan ana dağıtım şir-
ketlerinin istediği zaman 
birbirlerinden mal tedarik 
edilmesinin önüne geçil-
meden kaçağın bitirileme-
yeceğini söyledi. 
Taşıt tanıma konusun-

da bayinin karının yüzde 
50’nin üzerinde indirim ya-
pılmasını doğru bulmadık-
larının altını çizen Okumuş, 
bu uygulamanın bir an önce 
bitirilmesi gerektiğine vur-
gu yaptı.
Verilen cezaların kaçakçılık 
dışında affedilmiyorsa bir 
sefere mahsus olmak üzere 
20’de bire indirilmesini üç 
bin küsür bayinin mağduri-
yetinin giderilmesini istedi. 

Otomasyon Sistemi Ma-
liyetini Dağıtım Şirket-
leri Karşılamalı
Otomasyon sistemi maliye-
tinin dağıtım şirketleri ta-
rafından karşılanmasının 
Kanun’da yer almasına rağ-
men bayilerden kesilmesi-
nin kabul edilebilir olmadı-
ğını söyleyen Okumuş, ada-
let, şeffaflık ve mali disiplin 
istediklerinin altını çizdi.

Petrol Piyasası
Yüzde 8 Büyüdü
EPDK Petrol Piyasası Da-
iresi Başkanı Abdullah İn-
ce, 2016 yılı verilerine ba-
kıldığında herşeye rağmen 
bir önceki yıla oranla petrol 
piyasasında yüzde 8’in üze-
rinde bir büyüme olduğunu, 
motorin tüketimindeki ar-
tışın önceki yıllarda da göz-
lendiğini, son yıllarda ise 
benzin tüketiminde de ar-
tış yaşandığına dikkat çekti. 
İnce, bölgeler arası akarya-
kıt satış miktarlarına bakıl-

dığında yaklaşık 28 milyon 
metreküplük satışın %35’lik 
kısmının Marmara bölge-
sinde, %18’lik kısmının ise 
İç Anadolu Bölgesinde ger-
çekleştiğini belirtti.

ÖTV’siz Yakıtlara İliş-
kin Gerekli Düzenleme-
ler Yapıldı
İnce, ÖTV’siz yakıtlarda 
2012-2013 yıllarında piya-
sa koşullarına aykırı yaşa-
nan artışlar sonucu gerekli 
düzenlemelerin yapıldığını, 
rafinerici tarafından yapı-
lacak teslimlerin ise EPDK 
tarafından yakından takip 
edilmeye başlandığını ifa-
de etti. Yapılan düzenleme-
ler ve izleme faaliyetleri so-

Abdullah İNCE
EPDK Petrol Piyasası
Dairesi Başkanı

İmran OKUMUŞ
PÜİS Başkanı
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Muhammed DEMİR
EPDK LPG Piyasası Dairesi Başkanı

Yılmaz TAMER
EPDK Denetim Dairesi Başkanı

nucu ÖTV’siz satışlardaki 
anormal hareketlerin önüne 
geçildiğini sözlerine ekle-
yen İnce, ÖTV farkı nedeni 
ile suistimale konu olan gaz-
yağı tüketiminde ise bir ön-
ceki yıla oranla %74 düşüş 
yaşandığına dikkat çekti.

Bayilik Lisanslarına 
İlişkin Düzenlemeler
İnce, 6 ay süre ile piyasa fa-
aliyetinde bulunmayan li-
sansların iptaline ilişkin dü-
zenlemenin 1 Şubat 2016 ta-
rihinden itibaren yürürlüğe 
girdiğini anımsattı ve bu dü-
zenleme ile atıl durumda bu-
lunan lisansların iptali ve 
piyasa faaliyetlerinde olu-
şabilecek olumsuzlukların 
önlenmesinin hedeflendiği-
ni söyledi.

Son 10 Yılda Otogaz Ba-
yilik Lisans Sayısı Yüz-
de 219 Arttı 
2016 yılı sonu itibariyle 
LPG piyasasında 11 bin 20 
adet lisans bulunduğunu 
söyleyen EPDK LPG Piya-
sası Dairesi Başkanı Mu-
hammed Demir, bu raka-
mın 10 bin 659’unun oto-
gaz bayilik lisansı olduğuna 
dikkat çekti. 

LPG’li Araç Sayısı Arttı
Ocak ayı sonu itibariyle tra-

fiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 
452 otomobilin; %39,1’inin 
LPG (4 milyon 457 bin 967 
adet), %33,8’nin dizel ve 
%26,7’sinin benzin yakıtlı ol-
duğunu söyleyen Demir, son 
10 yılda LPG’li otomobil sayı-
sının yüzde 187 artış göster-
diğini kaydetti.

Sorumlu Müdür Yönet-
meliğinde Yapılan Deği-
şiklikler
Demir, sorumlu müdür yö-
netmeliğinde yapılan deği-
şiklikler hakkında da bilgiler 
verdi. Sorumlu müdür belge-
lerinin 5 yıla kadar düzenle-

nebilmesinin önünün açıldı-
ğını belirten Demir, A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanlığı Bel-
gesine sahip kişilerin sorum-
lu müdür olabilmelerinin 
önünün açılarak, LPG otogaz 
istasyonlarında iş güvenliği 
uzmanı ile sorumlu müdür 
olarak iki farklı kişinin çalış-
tırılmasının önüne geçildiği-
ni sözlerine ekledi. 

EPDK Tüketicilerin ve 
Sektör Oyuncularının 
Güvenini Kazanmış Bir 
Kurumdur
EPDK Denetim Daire-
si Başkanı Yılmaz Tamer, 
EPDK’nın tüketicilerin güve-
nini kazanmış bir kurum ol-
duğuna vurgu yaptı ve diğer 
taraftan şeffaf, eşitlikçi, reka-
bete dayalı, istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir piyasa yapısı 
oluşturduğunu ve bu piyasa 
yapısını sürdüren anlayış ile 
sektör oyuncularının da gü-
venini kazanmış bir kurum 
olduğuna dikkat çekti. 
Tamer, TABGİS’in 54 yıllık, 
PÜİS’in ise 50 yıllık tecrü-
besinden EPDK’nın 15 yıllık 
bir kurum olarak fayda sağ-
ladığını ve her iki sendika ile 
EPDK’nın her zaman işbirli-
ği içerisinde olduğunun altı-
nı çizdi. 
Tamer, yaptığı sunumda 
akaryakıt ve LPG bayilerine 

akaryakıt ikmali, sigorta, oto-
masyon sistemi, lisanslar, fi-
yat panoları gibi önemli ko-
nularda birtakım önerilerde 
bulundu ve şunları söyledi: 
“150 milyar liralık akaryakıt 
piyasasının oyuncularına bu-
lunduğumuz bu öneriler ger-
çekten büyük önem taşıyor. 
İstasyonda çalışan herkesin 
bilmesi gereken hususlar ol-
duğu için bu önerileri istas-
yonlarınızda yazılı olarak bu-
lundurmanızda fayda görü-
yorum.”
Toplantının ardından bayi-
lerden gelen sorular cevap-
landırıldı.
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TSE Tehlikeli Madde ve 
Kombine Taşımacılık 
Müdürü Öncü Alper Ba-
yi Toplantısı’nda bayile-
re Tehlikeli Madde Taşıyan 
Eski Araç ve Üst Yapıların 
Muayene ve Belgelendiril-
meleri konusunda bir su-
num gerçekleştirdi. Alper 
sunumunda, araçların sahip 
olması gereken donanım ve 
özellikler hakkında teknik 
bilgi verirken TSE’den Taşıt 
Uygunluk Belgesi / ADR uy-
gunluk belgesi alınabilmesi 
için zorunlu muayene tarih-
lerine dikkat çekti.  
Alper Öncü, Taşıt durum 
tespit çalışmasından el-
de edilen bilgiler ışığında 1 
Temmuz 2017 tarihine ka-
dar Taşıt Uygunluk Belge-
si alma zorunluluğu bulu-
nan tehlikeli madde taşıyan 
araç sayısının 1.500 civarın-
da olduğunu ancak muaye-
ne amacıyla yapılan başvu-
ru sayısının beklenenin çok 
altında olduğunu belirterek 
bayilerin zamanın daralma-
sından dolayı mağdur olma-
maları için en kısa sürede 
başvurularını yapmaları ge-
rektiğine dikkat çekti.

TSE’den Sektöre Uyarı
“Muayene Başvurusu için Geç Kalmayın”
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TABGİS, Petroleum Fua-
rı’ndaki standında 1 Nisan 
Cumartesi günü İşçi-İşve-
ren İlişkileri konulu eğitim 
düzenledi. Yoğun ilgiyle kar-
şılanan eğitimler, İstanbul 
İnstitue bünyesinde Avu-
kat Başak Arslan tarafından 
verildi. Arslan sunumunda, 
çalışma süreleri, fazla çalış-

ma, denkleştirme ve iş ye-
rinde disiplin uygulamala-
rı konularına ilişkin bilgiler 
paylaştı.  
Bayiler, TABGİS standında 
eğitimin yanı sıra hem hu-
kuksal hem de İş Sağlığı Gü-
venliği ile Mühendislik ala-
nında danışmanlık hizmeti 
aldılar.

TABGİS “İşçi-İşveren İlişkileri” 
Konulu Eğitim Düzenledi 
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Ocak’ta Akaryakıt Satışları Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 4,98 Arttı

Ocak’ta Otogaz Satışı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 2,53 Azaldı

EPDK’nın yayımladığı Pet-
rol Piyasası Sektör Raporu’na 
göre Ocak ayında geçtiğimiz 

yılın aynı ayına göre toplam 
akaryakıt satışları %4,98 ar-
tarak 1 milyon 869 bin 379 ton 

olarak gerçekleşti.
Benzin türleri satışları %1,95 
artarak 148 bin 416 ton, moto-

rin türleri satışları ise %8,01 
artarak 1 milyon 546 bin 349 
ton olarak gerçekleşti.

EPDK’nın LPG Piyasası Sek-
tör Raporu’na göre dağıtı-
cı lisansı sahiplerince 2017 
yılı Ocak ayında 62 bin 604 
ton tüplü LPG, 11 bin 539 ton 

dökme LPG ve 217 bin 717 ton 
otogaz LPG olmak üzere top-
lam 291 bin 891 ton LPG satı-
şı yapıldı.
2017 yılı ile 2016 yılı sa-

tış rakamları karşılaştı-
rıldığında, tüplü LPG satı-
şı %1,45, dökme LPG satışı 
%13,02 arttı ve otogaz satışı 
%2,53 azaldı. Toplam LPG 

satışı ise %1,16 azaldı.  2017 
yılı Ocak ayında tüplü LPG 
%21,45, dökme LPG %3,96 
ve otogaz %74,59 pazar pa-
yına sahip oldu.

Üretim Arttı 
Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam 
rafineri petrol ürünleri üre-
timi %5,06 artarak 2 milyon 
567 bin 427 tona ulaştı. 

Motorin türleri üretimi 
%6,75 artarak 877 bin 145 
ton, benzin türleri üreti-
mi ise %13,58 artarak 499 
bin 490 ton olarak gerçek-
leşti. 

İhracat ve İthalat Arttı 
Benzin türleri ihracatı 
%35,86 artarak 374 bin 647 
ton olarak gerçekleşti. Moto-
rin türleri ihracatı ise %16,43 
azalarak 5 milyon 470 ton ol-

du. Ham petrol ithalatı Ocak 
ayında %24,26 artarak 2 mil-
yon 376 bin 602 tona ulaşır-
ken motorin türleri ithala-
tı ise %28,77 artarak 872 bin 
918 tona ulaştı. 

İthalat Azaldı, İhracat Arttı 
Rafinerici ve dağıtıcı lisansı 
sahiplerince Ocak ayında ya-
pılan LPG ithalatı, geçen yılın 
aynı ayına göre % 0,28 azala-

rak 256 bin 513 ton oldu. 
En çok ithalat yapılan ülke sı-
ralamasına göre Norveç, Ce-
zayir, ABD, Kazakistan, Rus-
ya ve Ukrayna olmak üzere 6 

farklı ülkeden LPG ithalatı 
gerçekleştirildi. 
LPG ihracatı ise geçen yılın 
aynı ayına göre % 3,90 artarak 
32 bin 824 ton oldu.

Üretim 
LPG üretimi geçen yıl ile kı-
yaslandığında % 6,67 artarak 
88 bin 662 tona ulaştı.  

Kaynak: EPDK 2017 Yılı LPG Piyasası Ocak Ayı Sektör Raporu

Ocak 2016 ve Ocak 2017 Dönemi, Petrol Piyasası Genel Görünümü

2017 Yılı Ocak Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü
Ay Üretim

(ton)
Satış*
(ton)

İthalat
(ton)

İhracat
(ton)

Üretim/
Satış (%)

Üretim/ 
thalat (%)

İhracat/
İthalat (%)

Ocak 88.662,406 291.891,948 256.513,094 32.824,504 30,4 34,6 12,8

TOPLAM 88.662,406 291.891,948 256.513,094 32.824,504 30,4 34,6 12,8
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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

Ocak Ayı Fiyatlandırma Raporu 
Yayımlandı

Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’na göre Ocak ayı 
boyunca uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve 
motorin fiyatları ülkemizde değişim gösterdi ve vergisiz bayi sa-
tış fiyatı ortalaması 95 oktan kurşunsuz benzin için 2,12 TL/LT 
ve motorin için 2,13 TL/LT olarak gerçekleşti. LPG Piyasası in-
celendiğinde ise vergisiz LPG fiyatı 0,88 TL/LT oldu.

Benzinin Yüzde 60,04’ü Vergi
Benzin türleri fiyat oluşumu incelendiğinde 5,31 TL/LT düze-
yindeki benzin nihai litre fiyatının %60,04’lük kısmının vergi, 
%30,12’lik kısmının ürün maliyeti ve %9,84’lük kısmının ise pi-
yasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı ile gelir pa-
yından oluştuğu görülüyor.

Motorinin Yüzde 54,08’i Vergi
Motorin fiyat oluşumu incelendiğinde ise 4,62 TL/LT düzeyindeki motorin nihai litre fiyatının %54,08’lik kısmının vergi, %33,96’lık kıs-
mının ürün maliyeti, %11,96’lık kısmının ise piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı ile gelir payından oluştuğu görülüyor.

Yurt İçi Benzin Türleri Fiyat Oluşumu (TL/LT)

Yurt İçi Motorin Türleri Fiyat Oluşumu (TL/LT)

Yurt İçi Otogaz Fiyat Oluşumu (TL/LT)

LPG Piyasası
LPG piyasasında ürün fiyatlarının seyri incelendiğinde 3,05 TL olan LPG fiyatının %47,82’lik kısmı vergilerden, %28,82’lik kısmı 
ürün fiyatından, %23,36’lık kısmı toptancı, dağıtıcı ve bayi marjı ile gelir payından oluşuyor. 


