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TABGİS

TABGİS Teröre ‘Dur’ Demek için 
Biraraya Geldi

TABGİS Yönetim Kuru-
lu ve üyeleri Dolmabahçe 
Şehitler Tepesi’ne gide-
rek hain terör saldırısın-
da hayatını kaybeden va-
tandaşlarımız için karan-
fil bırakıp, dua etti.

TABGİS Başkanı Ferruh 
Temel Zülfikar, “Son 
günlerde meydana gelen 
hain terör saldırıları so-
nucu şehit düşen Meh-
metçiklerimize, polis 
teşkilatımızın mensup-
larına ve hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailele-

rine ve tüm Ulusumuza 
sabır ve başsağlığı, yara-
lılara acil şifalar diliyo-
ruz. Ülkemizin artık bu 
acılardan uzak olmasını 
temenni ediyoruz. TAB-
GİS olarak bugün bura-
ya gelen meslektaşla-
rımızla birlikte teröre 
‘dur’ diyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Akaryakıt sektörü olarak 
el ele, omuz omuzayız di-
yen Zülfikar, birlik, bera-
berliğimizi ve ülkemizi 
kimsenin bölemeyeceği-
ne dikkat çekti. 
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Kilometre Tahdidi’ne İlişkin Kurul 
Kararı’nda Değişiklik Yapıldı

ADR Belgesi’nde Süre Uzatımı Yapıldı

EPDK’nın akaryakıt ve LPG 
istasyonları arasındaki as-
gari mesafe tahdidine ilişkin 
değişiklik kararı 22 Aralık 
2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, mev-
cut uygulamadaki akaryakıt 
ve LPG istasyonları arasın-

daki asgari mesafeler devam 
ediyor. Mevcut uygulamada; 
şehirlerarası yollarda on ki-
lometrelik, şehir içinde bir 
kilometrelik, şehir içi yollar 
ile şehirlerarası yolların ke-
siştiği kesimlerde yer alan 
istasyonlar arasında ise en 

az bir kilometrelik mesafe-
nin bulunması gerekiyor.  

İki Yapı Arasındaki 
Mesafe Dikkate 
Alınacak
Kurul Kararı’nda akaryakıt 
ve LPG ihtiyacının gideril-

diği yer altı ve yer üstü tesis-
lerini ifade eden bir yapı ta-
nımlaması yer alıyor. Bu ta-
nıma göre, akaryakıt ve LPG 
istasyonları arasındaki as-
gari mesafe ölçümlerinde 
iki yapı arasındaki mesafe 
dikkate alınacak.

Tehlikeli Maddelerin Ka-
rayoluyla Taşınması Hak-
kında Yönetmelikte ya-
pılan ve 30 Aralık 2016 
tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe gi-
ren düzenlemeye göre tra-
fik siciline tescilli ve Ta-
şıt Uygunluk Belgesi/ADR 
Uygunluk Belgesi bulun-
mayan ancak “Taşıt Du-
rum Tespit Belgesi” almış 
taşıt sahiplerinin; 2014 
model taşıtlar için 1 Tem-
muz 2017 tarihine kadar, 
2013 model taşıtlar için 31 
Aralık 2017 tarihine kadar, 
2012 model taşıtlar için 1 
Temmuz 2018 tarihine ka-
dar, 2009-2011 model ta-
şıtlar için 31 Aralık 2018 
tarihine kadar, 2005-2008 
model taşıtlar için 1 Tem-
muz 2019 tarihine kadar, 
2004 ve öncesi model ta-
şıtlar için 31 Aralık 2019 
tarihine kadar Bakanlığın 

belirleyeceği usul ve esas-
lara göre Bakanlıktan veya 
Bakanlığın yetkilendirdiği 
kuruluşlardan ADR belge-
lerini almaları gerekiyor.

Yapılan düzenlemeyle, 
ADR gerekliliklerini kar-
şılamayan, 2014 ve ön-
cesi model yılına sahip 
Taşıt Durum Tespit Bel-

gesi almış araçların üst 
yapıları ise Bakanlıkça 
yayımlanan usul ve esas-
larda belirtilen teknik 
kriterleri karşılamaları 
şartıyla, ADR’ye uygun 
üretilmiş 2015 ve son-
rası model yılına sahip 
araçlara aktarılabilecek. 
Bu durumda ilgili araçla-
ra model yıllarına bakıl-

maksızın Taşıt Uygunluk 
Belgesi düzenlenecek.

Süre uzatımı için ADR’ye 
geçişte yapılacak yatırım-
ların yüksek olması nede-
niyle bayi tankerlerinin 
sürece hazırlanmasında 
sıkıntı yaşandığını belirte-
rek TABGİS tarafından ta-
lepte bulunulmuştu.
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Petrol ve LPG Piyasalarında 
Ön Araştırma ve Soruştur-
ma Yönetmeliklerinde ya-
pılan değişiklikle daha önce 
soruşturmalarda istenen sa-
vunma süresi 15 günden 30 
güne çıkarıldı. 

Her iki yönetmelik değişik-
liğinde Enerji Uzmanı ve 
Yönetim Hizmetleri Uzma-
nı tanımlaması yapılarak, 
araştırma ve soruşturma-
larda öncekinden farklı ola-
rak Kurul’un yetkilerini Baş-
kanlığa veya Daire Başkan-
lığına devretmesi mümkün 
olabilecek. Ön araştırma ya-
pılmasına karar verilmesi 
halinde, ön araştırma, Dai-
re Başkanı tarafından görev-
lendirilen Uzman ve/veya 
Uzman Yardımcıları eliyle 
veya Uzman koordinesinde 
Yönetim Hizmetleri 
Uzmanları va-
sıtasıyla Dai-
re Başkanlığı 
koordinasyonun-
da yürütüleceği gi-
bi gerektiğinde Da-
ire Başkanı veya Grup 

Başkanı vasıtasıyla da ön 
araştırma yürütülebilecek. 

Soruşturma raporunda ilgi-
li mevzuat hükümlerine ay-
kırılık tespit edilmemiş olsa 
dahi Kurul, hakkında soruş-
turma açılan gerçek veya tü-
zel kişinin savunmasını so-
ruşturmanın her aşamasın-
da isteyebilecek.

Hakkında soruşturma yapı-
lan gerçek veya tüzel kişi ta-
rafından savunma için ek sü-
re talebi olması halinde, Dai-
re Başkanı tarafından onbeş 
güne kadar ek süre verilebi-
lecek.  Süresi içinde verilme-
yen savunmalar ise dikkate 
alınmayacak. 

LPG Piyasasında Lisans Tadil Süresini Geçirenler 
Tadil Bedelinin 5 Katını Ödeyecekler

EPDK’dan 
Ruhsat Kolaylığı

Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Savunma 

Süresi 30 Güne Çıkarıldı

EPDK’nın LPG Piyasasında 
lisans tadili ve süre uzatımı 
başvurularında aranacak 
bilgi ve belgelere ilişkin ka-
rarı 3 Ocak 2017 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre unvan, adres veya 
iş yeri açma ve çalışma ruh-
satı tadiline ilişkin başvuru 
yükümlülüklerini süresin-
de yerine getirmediği tes-
pit edilen LPG otogaz bayi-
lik lisansı sahipleri, LPG ta-
şıma lisansı sahipleri, LPG 
tüpü imalatı lisansı sahiple-
ri, LPG tüpü muayenesi, ta-
miri ve bakımı lisansı sahip-

leri yönetmelikte belirtilen 
sürelerden daha sonraki bir 
tarihte lisans tadil başvuru-
sunda bulunmaları halin-
de, lisans tadil bedelini tadil 
talebinde bulunulan yıl uy-
gulanmakta olan bedelin 5 
katını ödeyerek söz konusu 
tadil yükümlülüğünü yerine 
getirmiş sayılacaklar.

Ayrıca, adres değişikliği ne-
deniyle iş yeri açma ve çalış-
ma ruhsatı ile adres tadiline 
ilişkin başvurularını süre-
sinden sonra yerine getiren 
ya da süresinde yerine ge-

tirmediği tespit edilen LPG 
dağıtıcı ve depolama lisan-
sı sahipleri de o yıl uygulan-
makta olan lisans tadil be-
delinin 5 katını ödeyecekler.

TABGİS, İki Aylık 
Sürecin 15 Güne 
İndirilmesini Talep Etti
TABGİS, bayilerin lisans 
süre uzatımı için lisans sü-
resinin dolmasından en geç 
iki ay öncesine kadar başvu-
ruda bulunmaları gereken 
süreyi bilmeden aştıklarını 
belirterek, lisanslı döneme 
ilk geçildiği zaman belgele-

rin incelenmesi için ayrılan 
bu süreye artık ihtiyaç olun-
madığını ve lisans konu-
sunda EPDK’nın son derece 
seri hareket edebilecek bir 
uzmanlık yapısında olması 
nedeniyle süre uzatımı için 
başvuru süresinin lisans bi-
timinden önce iki aydan 15 
güne çekilmesi yönünde ta-
lepte bulunmuştu. 
Petrol Piyasası Daire-
si Başkanlığı’ndan konu-
ya ilişkin ileride yapılacak 
mevzuat çalışmaları sıra-
sında talebin değerlendiri-
leceği yanıtı geldi.

EPDK’dan yapılan yazı-
lı açıklamaya göre, bayilik 
lisansı süre uzatım işlem-
lerini kolaylaştırmak için 
bazı düzenlemeler yapıldı. 
Düzenleme, 12 yıllık lisans 
süresini bu yıl doldurmak-
ta olan yaklaşık 5 bin bayiyi 
yakından ilgilendiriyor.

Bayilik lisansı verilme-
si için başvurunun eksik-
siz yapılması durumunda 
iki gün hatta aynı gün bile 
lisanslandırma işlemi ta-
mamlanabilecek. Lisans sü-
resi bitmekte olan bayiler, 
sadece uzatım bedelini öde-
mek suretiyle lisans sürele-
rini istasyonlu bayiliklerde 
12 yıllığına, istasyonsuz ba-

yilerde ise 5 yıllığına uzata-
bilecek. Bayiler, lisans süre-
si bitimine en geç 2 ay kala 
EPDK’ya müracaat edecek. 
Bu süre içerisinde gerekli 
başvuruları yapmayan bayi-
lerin lisansları ise iptal edi-
lecek.

Yeniden alınması 1 yılı bu-
lan GSM’ler ile ilgili zaman 
kaybı yaşanmaması adına 
EPDK, eski tarihlerde alın-
mış GSM’leri de geçerlili-
ğini koruması durumunda 
lisans uzatma süreçlerinde 
kabul edecek. Akaryakıt ba-
yileri lisans süresini uzat-
mak için 2 aylık süreyi ge-
çirseler bile eski GSM’leri 
ile başvurabilecekler. 
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TABGİS Yönetimi’nden EPDK Ziyareti
TABGİS Yönetim Kurulu, 
EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz ve Kurul Üyeleri ile Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanı Ab-

dullah İnce, LPG Dairesi Baş-
kanı Yılmaz Tamer ve Dene-
tim Dairesi Başkanı Mehmet 
İbiş’i ziyaret etti. 

Ziyaretler, Kasım ayında ger-
çekleştirilen 20. Olağan Ge-
nel Kurul’da seçilen Yeni Yö-
netim Kurulu’nun EPDK Baş-

kanı Mustafa Yılmaz, Başkan 
Yardımcıları, Kurul Üyeleri ve 
Daire Başkanlıklarına nezaket 
ziyareti kapsamında yapıldı. 
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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

Kasım’da Akaryakıt Satışları Geçen Yıla Göre Yüzde 7,69 Arttı
EPDK’nın yayımladığı Pet-
rol Piyasası Sektör Raporu’na 
göre Kasım ayında geçtiğimiz 
yılın aynı ayına göre toplam 
akaryakıt satışları %7,69 arta-
rak 2 milyon 333 bin 50 ton ola-
rak gerçekleşti.

Toplam satışların 1 milyon 

982 bin 538 tonunu motorin 
satışları, 181 bin 63 tonunu 
ise benzin satışları oluştur-
du. Kasım’da motorin satış-
ları %9,53, benzin satışları 
ise %9,03 artış gösterdi. 

Üretim Arttı 
Kasım ayında bir önceki yılın 

aynı dönemine göre toplam 
rafineri petrol ürünleri üre-
timi %2,09 artarak 2 milyon 
518 bin 62 tona ulaştı.

İhracat Arttı, İthalat Azaldı 
Benzin türleri ihracatı %7,37 
artarak 337 bin 877 ton ola-
rak gerçekleşti. Motorin tür-

leri ihracatı ise %99,79 arta-
rak 6 milyon 59 ton oldu.

Ham petrol ithalatı Kasım 
ayında %1,05 azalarak 2 mil-
yon 256 bin tona ulaşırken 
motorin türleri ithalatı ise 
%13,82 artarak 997 bin 427 
tona ulaştı.

Kasım 2015 ve Kasım 2016 Dönemi, Petrol Piyasası Genel Görünümü

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Firmasından Biri de May Akaryakıt
TOBB öncülüğünde, TEPAV iş-
birliğiyle 2012’den 2015’e üç yıllık 
büyüme hızları değerlendirilerek 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi belirlendi. 

TABGİS Denetleme Kurulu Baş-
kanı Mesut Selim Özcömert’in 
sahibi olduğu May Akaryakıt Ti-
caret ve Sanayi Ltd. Şti. listede 
56. sırada yer aldı. Şirket, yüzde 
236,9 büyüme gösterdi. Düzenle-
nen ödül töreninde, Mesut Selim 

Özcömert ödülünü TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.
Ödül töreninde konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketinin 2012-2015 dönemin-
deki ortalama büyümesinin yüz-
de 438 olduğunu belirterek, “Bu 
müthiş bir rakam. Türkiye’deki 
milli gelir artışının 12 kat üzerin-
de bir performans gösterdiler. Ve-
rimliliklerini ise ortalama yüzde 
176 artırdılar” dedi. Hisarcıklı-

EPDK, Kasım 2016 dönemi-
ne ait LPG Piyasası Sektör 
Raporu’nu yayımladı. 

Satış Rakamları
Dağıtıcı lisansı sahiplerince 
2016 yılı Kasım ayında 67 bin 
862 ton tüplü LPG, 12 bin 860 
ton dökme LPG, 248 bin 857 
ton otogaz LPG olmak üzere 
toplam 329 bin 581 ton LPG sa-
tışı yapıldı.
2016 yılı Kasım ayı satış rakam-
ları bir önceki yılın aynı ayı ile 
karşılaştırıldığında, tüplü LPG 
satışı % 2,6 arttı, dökme LPG sa-
tışı % 19,4 azaldı ve otogaz satı-
şı % 1,7 arttı. Toplam LPG satışı 

ise % 0,9 artış gösterdi. Aynı dö-
nemde tüplü LPG % 20,6, dökme 
LPG % 3,9 ve otogaz % 75,5 pazar 
payına sahip oldu.

İthalat Arttı
LPG ithalatı, geçen yılın aynı dö-
nemine göre %14,4 artarak 308 
bin 726 ton oldu. En çok ithalat 
yapılan ülke sıralamasına göre 
Norveç, Cezayir, ABD, Rusya, 
Kazakistan ve Ukrayna olmak 
üzere 6 farklı ülkeden LPG itha-
latı gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Mısır’a Yapıldı
Rafinerici ve dağıtıcı lisans sa-
hiplerince Kasım ayında yapı-

Kasım’da Otogaz Satışı Geçen Yıla Göre Yüzde 1,7 Arttı

oğlu, 100 şirketin 73’ünün 
2017’de yeni yatırım yap-

mayı planladıklarını ifade 
etti.

lan LPG ihracatı, geçen yılın ay-
nı ayına göre %15,2 azalarak 23 
bin 467 ton oldu.
En çok ihracat yapılan ülke sı-
ralamasına göre Mısır, Tunus, 
K.K.T.C., Romanya ve Türki-
ye Serbest Bölge  olmak üzere 5 
farklı ülkeye/bölgeye LPG ihra-

catı gerçekleştirildi. 

Üretim Yüzde 3,3 Azaldı
Rafinerici lisansı sahiple-
rinin, Kasım ayında toplam 
LPG üretimi geçen yılın aynı 
ayına göre %3,3 azalarak 77 
bin 202 ton oldu.


