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BAŞYAZI

Elimizi taşın altına
koymaya hazırız...
T

avan Fiyat Uygulaması, 18 Eylül Süreci, kar paylaşımını da içeren “Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul Kararı”
taslağı, EPDK’nın dağıtım şirketlerine yaptığı
fiyat uyarıları ve sayamayacağımız daha birçok konu… İşte bu konular, 2015’in ilk 7 ayına damgasını vuran önemli gelişmeler oldu.
PÜİS olarak tüm gelişmeleri çok yakından
takip ederek, bayilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm girişimleri
yapıyoruz.
Yine bayilerimizi mağdur eden ve acil çözüm bekleyen konuları da tespit etmiş bulunuyoruz. Göreve geldiğim zaman önümüze
kapsamlı bir yol haritası koyabilmek için teşkilatımla birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız sonucunda çözüm bekleyen 50’nin
üzerinde sorun tespit ettik. Bayilere kesilen
haksız idari para cezalarından tutun, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlara,
ÖTV’siz yakıtların illegal piyasaya sürülmesinden mevzuat değişikliğine kadar sektör
için hayati önem taşıyan onlarca sorun var.
Bir bayi sendikası olarak PÜİS’in üyeleri olan
bayilerin haklarını savunmasından ve sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışmasından

daha doğal bir şey olamaz. Ancak PÜİS
hiçbir zaman sadece üyelerinin sorunlarına odaklanan bir sendika olmadı. Sektörün
tüm paydaşlarının sorunlarını kendi sorunu
olarak görüp, onların da haklarını korumaya
çalıştı. Çünkü biliyoruz ki sektörün bir kesiminin uğradığı zarar, mutlaka er ya da geç
diğer kesimlerine de zarar verecektir. Biz bu
sektörün zarar görmesini istemiyoruz. Biz bu
sektörün serbest rekabet ortamında, sağlıklı
bir yapıda hizmet sunmasını istiyoruz.
PÜİS olarak tespit ettiğimiz 50’nin üzerindeki
sorunun her biri sadece bayileri ilgilendirmiyor. Bu sorunların birçoğu sektörün tüm
taraflarını olumsuz etkileyen ve dolayısıyla sektörün tüm paydaşlarının aynı masaya
oturup ortak aklı hakim kılmalarıyla çözümlenebilecek konular.
PÜİS Genel Başkanlığı görevine geldiğim
günden bu yana yani son 5 aydır yaptığım
tüm görüşmelerde ve açıklamalarımda tek
bir mesaj verdim. O da; hepimiz aynı gemideyiz, ancak birlikte hareket edersek sorunların üstesinden gelebiliriz.
Geldiğimiz noktada sektörün tüm taraflarına
yaptığım bu uzlaşı çağrısı maalesef gerekli

İmran OKUMUŞ
PÜİS Genel Başkanı

yankıyı bulmadı. İşte bu nedenle sorunlarımızın üzerine her gün yeni bir sorun eklenmeye devam ediyor. Dağ gibi büyüyen sorun yumağı, sektörü şu anda tam anlamıyla
bir kaos ortamına sokmuş durumda. Rafinerici dağıtıcıyla, dağıtıcı bayiyle, kamu sektörün taraflarıyla aynı masaya oturmadıkça bu
kaos ortamı devam edecek.
Oysa aynı masaya oturmak o kadar da zor
değil. Çünkü bu sektörde faaliyet gösteren
her kesim, aynı zamanda diğer kesimlerin
iş ortağı. Dolayısıyla sektörün ortak çıkarları
doğrultusunda herkes kişisel ticari kaygılarından arınıp, büyük resme odaklanırsa sektörü kaos ortamından çıkarmak için o masaya oturabilir. PÜİS, bu sektörün temel yapı
taşlarından biri olarak elini taşın altına sokmaya hazır. Sektörün ortak çıkarları için fedakarlık yapmaya da hazır. Yeter ki sektörün
diğer paydaşları da bu bilinçle hareket etsin.
Önümüzde sektörün tüm paydaşlarının aynı
masaya oturması için çok önemli bir fırsat
var. EPDK’nın “Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin
Kurul Kararı” taslağı, sektörün her kesimini
yakından ilgilendiren çok önemli düzenlemeleri öngörüyor. 4 maddeden oluşan bu

taslak, sektörde kavgaya bir gerekçe değil,
uzlaşmaya zemin olmalı. Taslak üzerinden
Sendikamıza yapılan her türlü olumsuz eleştiriye cevap vermememizin nedeni de budur. Çünkü biz sektörün ortak çıkarları söz
konusuyken asla kimseyle polemiğe girmeyiz. Sektörün ortak çıkarları bizim için her şeyin üstündedir. Umarız aynı hassasiyeti bize
hedef tahtasına oturtmaya çalışan kesimler
de gösterir.
PÜİS gücünü tabanı olan bayilerden alan
bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla bayilerin gündemdeki konulara ilişkin görüşleri
PÜİS’in en önemli yol göstericisi oluyor. İşte
bu doğrultuda EPDK’nın “Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul Kararı” taslağı başta olmak
üzere sektörün öncelikli gündem maddelerine ilişkin ülke genelindeki bayilerin görüşlerini almak amacıyla 27 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da “Akaryakıt Bayileri Ulusal
İstişare Toplantısı”nı gerçekleştireceğiz. Bu
toplantıda bayilerimizden alacağımız görüşler doğrultusunda, önceliklerimizi belirleyip,
stratejimizi de bu çerçevede oluşturacağız.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm bayileri ve sektörün tüm paydaşlarını toplantımıza davet ediyoruz.

Haber

PÜİS’ten Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın’a ziyaret

PÜİS’in başvurusu üzerine Taşıt Durum Tespit Belgesinin süresi 3 ay uzatıldı. Ayrıca akaryakıt istasyonlarındaki tüm satışlar perakende satışlar olarak kabul edilerek, istasyonlardaki
toptan satışlar için 30 Haziran 2015 tarihinde başlayacak olan Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı istihdam zorunluluğu da 1 Ocak 2018 tarihine ertelendi.
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Genel Sekreter Güner Yenigün ve Genel Başkan Yardımcısı Erol Sözen’den oluşan PÜİS
Heyeti, Ulaştırma, Haberleşme
ve Denizcilik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürü İzzet
Işık ve Yolcu Taşımacılığı Dairesi
Başkanı Yaşar Asiler de katıldı.
PÜİS Heyeti ziyarette, Taşıt
Durum Tespit Belgesi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı,
ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt
Uygunluk Belgesi, SRC 5 ve
Tankerlerin yaş ve asgari kapa-

siteleri başlıkları altında yaşanan
sorunları ve bu sorunları içeren
raporu Talat Aydın’a iletti. Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın,
PÜİS’in sunduğu raporda yer
alan sorunları PÜİS Heyetiyle
birlikte tek tek irdeledi.
Taşıt Durum Tespit Belgesi
süresi 30 Eylül’e ertelendi
2006-2014 model taşıtlar için
30 Haziran 2015 tarihine kadar
alınması gereken Taşıt Durum
Tespit Belgesi’nin süresinin uzatılmasını içeren PÜİS talebini
olumlu değerlendiren Ulaştırma
Bakanlığı bürokratları, bu süreyi
3 ay uzatarak 30 Eylül 2015 tarihine erteledi.
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Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı istihdam etme
zorunluluğu istasyonların
tümü için 01.01.2018 tarihinde
başlayacak
Ziyarette Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı konusunu da
gündeme getiren PÜİS Heyeti,
toptan satışı olan istasyonlar için
30.06.2015 tarihinden itibaren
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğuna da dikkat çekerek, bayilerinin tüm satışlarının perakende
satış niteliğinde olduğunu, dolayısıyla toptan veya perakende
satış yapan akaryakıt istasyonu
ayırımı yapılmadan tüm istasyonlar için Tehlikeli Madde Gü-

venlik Danışmanı istihdam etme
zorunluluğunun 01.01.2018 tarihinde başlaması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Bakanlık
bürokratları PÜİS’in talebini uygun karşılayarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam
etme zorunluluğunun istasyonların tümü için 01.01.2018 tarihinde başlayacağını ifade ettiler.
ADR Uygunluk Belgesi için
süre uzatımına gidilebilir
PÜİS heyeti görüşmede Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın’a
ADR’ye uygun tanker imal eden
firmaların sayısının çok az olması
ve bunlardan çoğunun ise üretim
kapasitelerinin yetersiz olması

nedeniyle bayilerin mevzuatın
öngördüğü tarihlerde tankerlerini
ADR’ye uygun hale getirmesinin
mümkün görünmediğini dile getirdi. PÜİS heyeti ayrıca aynı nedenle halen ADR’li tanker üretimi
için istenen fiyatların çok yüksek
olduğuna da dikkat çekti.
Bunun üzerine Müsteşar Yardımcısı Aydın, TSE’nin tip onayı verdiği firma sayısı ve bu firmaların aylık üretim kapasiteleri
ile dönüşüm yapılması gereken
araç sayısının belirleneceğini ve
bu veriler ışığında ADR Uygunluk Belgesi için süre uzatımına
gidilip gidilmeyeceğine karar
vereceklerini ifade etti.

PÜİS Heyeti ayrıca, Taşıt Durum
Tespit Belgesi için TSE’nin bayilerden herhangi bir bedel almaması, SRC 5 konusunda yaşanan
sıkıntıların giderilmesi, K1 belgesine kayıtlı araçlara getirilen 20
yaş sınırlamasının kaldırılması,
özmal 3 taşıta ve özmal çekici
cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları
ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının
azami yüklü ağırlıkları toplamının
110 tondan az olmaması şartlarının kaldırılması ve K1 belgesi
ücretlerinin yüzde 90 oranında
düşürülmesi, bunun için de gerekirse tanker taşımacılığı için özel
bir statü tesis edilmesi taleplerini
de Talat Aydın’a iletti.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI BULUNDURMA
ZORUNLULUĞU PÜİS’İN GİRİŞİMLERİYLE 2018’E ERTELENDİ
PÜİS’in yoğun girişimleri sonucunda, akaryakıt ve LPG istasyonları için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
bulundurma zorunluluğu konusunda yeni düzenleme yapan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
akaryakıt istasyonlarının tümü, LPG ve CNG
tüp satışı yapan işletmeler, liman tesisleri ile havayolu kargo terminalleri gibi bazı faaliyet
türlerine 1 Ocak 2018’e kadar
geçici bir muafiyet sağladı.
Konuya ilişkin Anadolu Ajansı’na
açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, Türkiye’de yıllık
yaklaşık 35 milyon ton tehlikeli
madde hareketinin olduğunu hatırlatarak, “Bir Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanının
(TMGD) 5 işletmeye hizmet vereceği dikkate alındığında, 1

gibi bazı faaliyet türlerine 1 Ocak 2018’e kadar geçici bir muafiyet
sağlandığını kaydetti.

Ocak 2018 itibarıyla 16 bin ila
18 bin arasında TMGD’nin ülkemiz için yeterli olabileceği düşünülmektedir” dedi.
İstasyonlar için 1 Ocak 8’e
kadar geçici muafiyet
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğe
göre işletmelerin TMGD istihdam etme veya hizmet alması
zorunluluğunun 30 Haziranda
başladığını anlatan Aydın, ancak akaryakıt istasyonlarının
tümü, LPG ve CNG tüp satışı
yapan işletmeler, liman tesisleri
ile havayolu kargo terminalleri

Güvenlik Danışmanı
sayısı yeterli değil
Aydın, son zamanlarda medyada, tehlikeli
madde güvenlik danışmanı ihtiyacının 50
bin ila 80 bin olduğu,
30 Haziran’dan itibaren
zorunlu olan güvenlik danışmanı bulunmasında sıkıntı yaşanacağının dile getirildiğini ifade
eden Aydın, bugüne kadar sınavlarda yaklaşık 2 bin 100 kişinin başarı gösterdiğini, bunlardan bin 356 kişiye sertifika düzenlendiğini belirtti. Söz konusu
işletmelerden yaklaşık yarısının
güvenlik danışmanı istihdam
etme zorunluluğunun 1 Ocak
2018’te başlayacak olması nedeniyle sektörde söz konusu
personelin istihdam edilmesinde sıkıntı yaşanmasının beklenmediğini kaydetti.
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Haber

PİGM’den PÜİS’e
nezaket ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Selami İncedalcı, Genel Müdür Yardımcıları Salim Koşar ve Ömer Koca, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’a nezaket ziyaretinde bulunarak, Okumuş’u PÜİS Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik
ettiler. PÜİS Genel Sekreteri Güner Yenigün’ün de katıldığı görüşmede, sektörün gündemindeki önemli konular da ele alındı.
PÜİS’in akaryakıt sektörünün en
önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken
PİGM Genel Müdürü Selami
İncedalcı, Okumuş’u, PÜİS’in
Genel Başkanlık görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek,
çalışmalarında başarılar diledi.
PİGM’in, geçmişte olduğu gibi
bugün de özellikle mevzuat düzenlemeleri konusunda üzerine
düşen görevi, sektörün de görüşlerini alarak, eksiksiz olarak
yerine getirmeye devam ettiğini ifade eden İncedalcı, “PÜİS
sektör için çok önemli bir kurum.
Bu nedenle sektörü ilgilendiren
düzenlemelerde PÜİS’in değerli görüşlerine büyük önem ve-

riyoruz. Geçmişte olduğu gibi,
PÜİS’le olan sağlıklı diyalogumuzu bundan sonra da devam
ettireceğiz” şeklinde konuştu.
“Kanun artık sektöre dar
geliyor”
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise PİGM’in üst düzey bürokratlarının kendilerini ziyaret
etmelerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:
“PİGM, geçmişte özellikle akaryakıt fiyatlarının tespiti konusunda üstlendiği önemli görevi büyük bir başarıyla yürüttü. PİGM,
bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana hizmet
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birimlerinden biri olarak, özellikle petrol arama sektöründe
önemli işlere imza atan bir kurumumuz. Ayrıca son dönemde
Bakanlık adına 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu’nun revizyonu
konusunda üstlendiği misyonu çok değerli buluyoruz. 2013
yılında PİGM’in hazırladığı ve
sektörün görüşüne açtığı Akaryakıt Piyasası Kanun Tasarısı
hepimizi umutlandırmıştı. 12 yıl
önce yürürlüğe giren 5015 sayılı
Kanun artık sektöre dar geliyor.
Kanunun bir an önce yeniden
yapılandırılması gerekiyor. Bu
konuda PÜİS olarak üzerimize
düşen görevleri yerine getirmek
için hazırız.”

Haber

EPDK'dan adil kar
paylaşımı için kritik taslak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcı ve bayi arasındaki kar paylaşımı, taşıt tanıma
sistemi üzerinden uygulanan indirimler, nakliye fiyatları ve finansal promosyonlar konularını içeren
“Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul Kararı Taslağı”na
ilişkin sektör temsilcilerinden görüş topladı. PÜİS
de taslağa ilişkin görüşlerini EPDK'ya iletti. Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının en az yüzde 55’inin
bayiye verilmesini öngören taslağın ne zaman yürürlüğe gireceği merakla bekleniyor.
EPDK’nın hazırladığı “Akaryakıt
Fiyatlarına İlişkin Kurulu Kararı
Taslağı”na göre; bayiler tarafından satışa sunulan akaryakıtın
satış fiyatı içerisinde yer alan
dağıtıcı ve bayi marjı toplamının;
01.07.2016 tarihinden itibaren
en az yüzde 55’inin bayiye verilmesi öngörülüyor. Toplam kar
marjı ise, ilgili bayinin bulunduğu il merkezi için dağıtım şirketi tarafından ilan edilen tavsiye/

tavan fiyattan ilgili il merkezine
en yakın TÜPRAŞ ikmal noktası
satış fiyatı düşülerek bulunacak.
TÜPRAŞ ikmal noktasından ilgili
bayi istasyonuna kadarki mesafe için oluşan nakliye masrafları
bayiye ait olacak, dağıtım şirketlerinin akaryakıt sevkiyatı için
bayiyi daha uzak bir noktaya
yönlendirmesi halinde ilave nakliye maliyeti dağıtım şirketi tarafından bayiye ödenecek.

Taşıt tanıma sistemindeki
indirime bayi katılmayacak
1.1.2016 tarihinden itibaren
elektronik sistemlerle kullanıcılara istasyonlarda yapılacak
akaryakıt satışlarında uygulanacak indirim oranı ilgili dağıtıcının
marjından yapılacak. Bu satışlar
için bayinin marjından herhangi
bir indirim yapılamayacak. Ayrıca 1.1.2016 tarihinden itibaren
akaryakıt satışlarında finansal
promosyonlar da yasaklanıyor.
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Haber

TOBB Petrol ve LPG Sektör
Meclislerinde yeni dönem
TOBB Petrol Sektör Meclisi Başkanlığına Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, TOBB
LPG Sektör Meclisi Başkanlığına ise Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu seçildi. TOBB
Petrol Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığına da PÜİS Genel Sekreteri Güner Yenigün seçildi.
TOBB Petrol Sektör Meclisi’nin
yeni yönetimi yapılan seçimle
belirlendi. Buna göre TOBB Petrol Sektör Meclisi Başkanlığı’na
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Başkan Yardımcılıklarına ise PÜİS Genel Sekreteri
Güner Yenigün, TÜPRAŞ Genel
Müdür Yardımcısı Hasan Tan ve
TABGİS Başkan Vekili Murat Bil-

gin oybirliğiyle seçildi.
TOBB LPG Sektör Meclisi
Başkanlığına Eyüboğlu
seçildi
TOBB Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
(LPG) Sektör Meclisi’nin yeni yönetimi de de 4 Haziran’da yapılan bir seçimle belirlendi. Buna
göre, TOBB LPG Sektör Meclisi

TOBB Petrol Sektör Meclisi seçimi 1 Haziran'da yapıldı.

TOBB LPG Sektör Meclisi seçimi 4 Haziran'da yapıldı.
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Başkanlığına Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, Başkan
Yardımcılıklarına ise Müstakil
Likit Petrol Gazcıları ve Otogaz
Bayileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Cömert, Akgaz
San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Atalay Armutçu ve Total
Oil Türkiye A.Ş. Lojistik Direktörü
Yaşar Taşkıran seçildi.

Haber

PÜİS’te yeniden görev
bölümü yapıldı
8 Mayıs 2015 tarihinde Genel
Başkan İmran Okumuş başkanlığında yapılan Genel Merkez
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
yeniden görev bölümü yapıldı.
Buna göre, PÜİS Genel Sekreterliği görevine Güner Yenigün
seçilirken, Teşkilatlanma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcılığına Davut Bülbüloğlu, Mali İşlerden Sorumlu Genel

Güner Yenigün
Genel Sekreter

M. Erol Sözen
Sosyal İşlerden
Sorumlu Genel
Başkan Yrd.

Başkan Yardımcılığına Alaeddin
Kavak, İdari İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcılığına
Mehmet Gül, Sosyal İşlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına M. Erol Sözen ve Genel
Sekreter Yardımcılığına Hasan
Rüştü Tutuk getirildi. Yeni yönetimde Fesih Aktaş ile Ahmet Özmen ise Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapacaklar.

Davut Bülbüloğlu
Teşkilatlanma
İşlerinden Sorumlu
Genel Başkan Yrd.

Hasan Rüştü Tutuk
Genel Sekreter Yrd.

İmran Okumuş
Genel Başkan

Alaeddin Kavak
Mali İşlerden
Sorumlu Genel
Başkan Yrd.

Mehmet Gül
İdari İşlerden
Sorumlu Genel
Başkan Yrd.

Fesih Aktaş
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ahmet Özmen
Yönetim Kurulu
Üyesi
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Haber

PÜİS’in 38. geleneksel iftar
yemeklerine yoğun ilgi

PÜİS, bu yılki Ankara iftarını da Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı'nda
kurulu 2500 kişilik iftar çadırında gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız PÜİS'in geleneksel hale getirdiği halk iftarlarını sektörün diğer
oyuncularına da örnek olması temennisinde bulundu.
PÜİS’in, Ankara ve İstanbul’da
düzenlediği 38. Geleneksel İftar
Yemekleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. İftar yemeklerinde
sektöre birlik ve beraberlik mesajları veren PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, “Hepimiz aynı
gemideyiz. Biliyoruz ki bu gemi
hasar görürse, bundan hepimiz
olumsuz etkileniriz. Ticari kaygılardan uzaklaşıldığı takdirde, ortak çözümlere çok kısa sürede
ulaşılacağına inanıyorum” dedi.
PÜİS’in Ankara’daki iftar
yemeğine Enerji Bakanı Yıldız
da katıldı
PÜİS’in Ankara’da düzenlediği
“38. Geleneksel İftar Yemeği”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın himayeleri
ve katılımıyla Ankara Büyükşe-

ENERJI BAKANI HALKA YEMEK SERVIS ETTI

PÜİS'in iftar yemeğinde Enerji Bakanı Taner Yıldız, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek,
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Genel Sekreteri Güner Yenigün iftara katılan
vatandaşlara yemek servis ettiler.

hir Belediyesi’nin Gençlik Parkı’ndaki iftar çadırında gerçekleştirildi. PÜİS’in 2500 kişilik halk
iftarına, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Metin Kilci, PİGM Genel Müdürü
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Selami İncedalcı, TPPD Genel
Müdürü Mutlu Gül, PİGM Genel
Müdür Yardımcısı Salim Koşar,
sektörün üst düzey yöneticileri,
çok sayıda medya mensubu,
PÜİS Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube Baş-

rada buluşturduğu için bir kez
daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
kanları, PÜİS Yüksek Konseyi
Üyeleri, PÜİS İl Baştemsilcileri
ile ilçe temsilcileri ve çok sayıda
bayi katıldı.
PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının birlik ve beraberliğin paylaşıldığı,
diyaloğun en üst seviyelere
çıktığı sofralar olduğunu belirterek, “Bu yıl 38.’sini düzenlediğimiz Geleneksel İftar Yemeğimizi Ankara’da Büyükşehir
Belediyesi’nin Gençlik Parkı’nda
kurulu 2500 kişilik iftar çadırında
gerçekleştirdik. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız iftar yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdı. Sayın
Bakanımıza ve bürokratlarına
katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.

kür ediyorum. PÜİS petrol piyasasının en önemli oyuncularından bir tanesi. PÜİS’in geleneksel hale getirdiği halk iftarlarının
sektördeki diğer oyunculara da
örnek teşkil etmesini temenni
ediyorum. PÜİS yöneticilerine
bizi vatandaşlarımızla aynı sof-

Daha sonra PÜİS Genel Başkanı
İmran Okumuş ve PÜİS yöneticileri ile birlikte vatandaşa yemek
dağıtan Bakan Yıldız, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar
sonrasında PÜİS Genel Başkanı
Okumuş ile bir süre sohbet eden
Bakan Yıldız, bayi kesiminin yaşadığı sorunları dinledi.

“PÜİS’in sektörün diğer
oyuncularına örnek olmasını
diliyorum”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Bugün
Ankara’da iftar çadırında PÜİS’in
verdiği iftar yemeğinde bir araya geldik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızla iç içeyiz. PÜİS,
10 bine yakın üyesiyle böyle bir
yemeğe ev sahipliği yapıyor.
Kendilerine göstermiş oldukları
bu hassasiyetten dolayı teşek-
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PÜİS'in halk iftar
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ından görüntüler
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PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, iftarda yaptığı konuşmada, akaryakıt sektörünün zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Bu süreci hepimizin en az
hasarla atlatmasının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor" dedi.

Sektör PÜİS’in İstanbul’daki
iftarında buluştu
İstanbul Four Seasons Oteli’nde
düzenlenen PÜİS 38. Geleneksel
İftar yemeğine sektörün ilgisi
yoğun oldu. 300 kişilik iftar yemeğine sektörün üst düzey yöneticileri, sektörün sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, PÜİS
Genel Merkez Yetkili Kurul Üyeleri, PÜİS Şube Başkanları, PÜİS
Baştemsilcileri, PÜİS Temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Okumuş’tan sektöre birlik ve
beraberlik çağrısı
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, iftarda yaptığı konuşmada,
akaryakıt sektörünün zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Bu süreci hepimizin en az
hasarla atlatmasının yolu birlik
ve beraberlikten geçiyor” dedi.
Kısa bir süre önce sektörün en
köklü, üye sayısı bakımından en
büyük ve yurt genelinde teşkilat-
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lanmış tek sivil toplum kuruluşu
olan PÜİS’in Genel Başkanlığı
gibi çok önemli ve ulvi bir görevi
üstlendiğini anımsatan Okumuş,
“Göreve geldiğim gün verdiğim
ilk mesaj birlik ve beraberlik mesajı oldu. Nitekim rafinerisiyle,
dağıtıcısıyla, bayisiyle, kamu
kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve medyasıyla kavgadan
uzak, ortak çıkarlar etrafında birleşmiş bir sektör yaratmak için

ki taslağın bugüne kadar yayınlanmaması sektörün ve özellikle
bayilerin üzerinde çok ciddi bir
olumsuz bir baskı yaratıyor. Dileğimiz taslağın bir an evvel yayınlanmasıdır” şeklinde konuştu.

PÜİS olarak tüm taraflara elimizi
uzattık ve gereken tüm adımları
attık. Atmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, hepimiz
aynı gemideyiz. Çünkü biliyoruz
ki bu gemi hasar görürse, bundan hepimiz olumsuz etkileniriz.
Ancak şunu unutmamalıyız ki,
her fırtına için mutlaka bir liman
vardır. Sektörümüz için de bu
liman ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde çözümler üretmektir. Bunu sağlamanın zannedildiği kadar zor olmadığı düşün-

cesindeyim. Ticari kaygılardan
uzaklaşıldığı takdirde, ortak çözümlere çok kısa sürede ulaşılacağına inanıyorum” dedi.
“Çözüm bekleyen 52
sorunumuz var”
PÜİS olarak sektörün çözüm
beklediği 52 adet sorun tespit ettiklerini dile getiren İmran
Okumuş, “Bunlardan en önemlisi hepimizin malumu olduğu
gibi EPDK tarafından hazırlanan ve sektör görüşüne açılan
4 maddelik taslak. Ama ne yazık

Aytemiz’e teşekkür
PÜİS Onursal Genel Başkanı
İsmail Aytemiz’e, PÜİS’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür
eden Okumuş, “Her zaman olduğu gibi bugün de PÜİS’in yanında olan Onursal Genel Başkanım, değerli büyüğüm Sayın
İsmail Aytemiz’e, Aytemiz ailesine, Aytemiz Akaryakıt A.Ş.’nin
Genel Müdürünün şahsında tüm
çalışanlarına bu akşam bizlere
ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah
kazançlarını bereketli kılsın, ticaretlerini uzun ömürlü eylesin ve
onlar da bizlere bugün olduğu
gibi uzun yıllar sponsorluk yapsınlar” dedi.
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Genel Başkan Okumuş, misafirlerle yakından ilgilendi
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PÜİS'TEN BÜYÜK VEFA

PÜİS Onursal Genel Başkanı İsmail Aytemiz'e uzun yıllar
PÜİS'e ve bayilere vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı
şükran plaketi sunuldu. Aytemiz'e plaketini TABGİS Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı Atıf Ketenci takdim etti.

PÜİS eski Genel Başkanı Muhsin Alkan'a uzun yıllar PÜİS'e
ve bayilere vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı şükran
plaketi sunuldu. Muhsin Alkan'a plaketini Shell Türkiye Ülke
Başkanı Ahmet Erdem takdim etti.

PÜİS Mersin Şubeden Aytemize Tablo

Ali Osman Ulusoy'un anısına plaket

PÜİS Mersin Şubesi tarafından İsmail Aytemiz’e
bir tablo hediye edildi.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Ulusoy Holding’in kurucusu ve uzun
yıllar PÜİS üyesi olarak PÜİS'e katkı sağlayan Ali Osman
Ulusoy adına kızı Hülya Ulusoy’a bir teşekkür plaketi verildi.
Hülya Ulusoy'a plaketi PÜİS Onursal Genel Başkanı İsmail
Aytemiz takdim etti.
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PÜİS'in İstanbul
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iftarından kareler...
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PÜİS'in İstanbul
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iftarından kareler...
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Haber

Okumuş’un sektörel
ziyaretleri hız kesmiyor
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticilerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda, birçok dağıtım şirketinin üst düzey
yöneticisiyle bir araya gelen Okumuş, sorunların çözümü için sektöre birlik beraberlik
çağrısında bulundu.
Göreve geldiği günden itibaren
akaryakıt sektöründe uzlaşma
ortamının yaratılması için büyük çaba harcayan PÜİS Genel
Başkanı İmran Okumuş, sağlıklı diyalog zeminini oluşturmak
için sektörel ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda,

Opet Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Öztürk, TPPD Genel Müdürü Mutlu Gül, Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar
Zülfikari, OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Perakende Satışlar Direktörü
Ahmet Mert Yılmaz, Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu,

Alpet Genel Müdürü İzzet Çubukçu, Energy Petrol Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Can ile
bir araya gelen İmran Okumuş,
yaptığı görüşmelerde, sorunların çözümü için birlik beraberlik
vurgusu yaptı.

Okumuş’tan Öztürk’e ziyaret

PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk’ü
ziyaret etti. Görüşmede, sektörün gündemindeki konular
masaya yatırıldı. PÜİS’in sektör için önemli bir sivil toplum

kuruluşu olduğunu belirten
Öztürk, akaryakıt sektöründe
yaşanan sorunların çözümü
için tüm tarafların aynı masa
etrafında toplanması gerektiğini söyledi. PÜİS Genel
Başkanı Okumuş ise, dağıtım
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şirketleriyle bayilerin iş ortağı
olduğunu vurgulayarak, “Dağıtım şirketleriyle bayilerin ortak çıkarlar doğrultusunda bir
masa etrafında toplanması
için elimizden geleni yapacağız” dedi.

PÜİS’ten TPPD Genel Müdürü Mutlu Gül’e nezaket ziyareti
PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş ve PÜİS Genel Sekreteri Güner Yenigün’den oluşan
PÜİS heyeti, Türkiye Petrolleri
Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD) Genel Müdürü Mutlu Gül’e Genel
Müdürlüğe atanmasından dolayı nezaket ziyaretinde bulundu.
Sektörün önemli sorunlarının
ele alındığı ziyarette, sorunların
çözümlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Okumuş’tan Alpet Genel Müdürü Çubukçu’ya ziyaret
PÜİS Genel Başkanı
İmran Okumuş, Alpet
Genel Müdürü İzzet
Çubukçu’ya nezaket
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette başta bayilerin sorunları olmak
üzere, akaryakıt sektörünün gündemindeki önemli konular ele
alındı. PÜİS’in akaryakıt sektörü için çok
önemli bir misyon üstlendiğine
dikkat çeken Okumuş, “Sektör
olarak sorunlarımızı çözmek için
diyalog içinde hareket etmeye
ihtiyacımız var. Biz PÜİS ola-

oturması ve kendi
sorunlarını ortak akıl
çerçevesinde çözmesi en doğru olanıdır.
PÜİS olarak sektördeki uzlaşının adresi
olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

rak sektörün tüm kesimleriyle
bu diyalog ortamını oluşturmak
için var gücümüzle çalışıyoruz.
Dağıtım şirketleriyle bayi temsilcilerinin aynı masa etrafında

Alpet Genel Müdürü İzzet Çubukçu
da, sektörde önemli
değişimlerin yaşandığı bir dönemde PÜİS’e her
zamankinden daha fazla görev düştüğünü ifade ederek,
PÜİS’in diyalog çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Okumuş, Ahmet Mert Yılmaz ile bir araya geldi
PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş daha sonra, OMV Petrol Ofisi A.Ş. Perakende Satışlar
Direktörü Ahmet Mert Yılmaz’ı
ziyaret etti. Sektörel konuların
ele alındığı görüşmeye Perakende Satış Müdürü Okan Ekinci, Ulusal Kanal Müdürü Hakan
Uçar da katıldı.
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Analiz

Otomasyon sistemi
haksız kazanç
kapısı haline geldi

Otomasyon…

Amacı…

Dağıtıcıların kendi bayraklarını
taşıyan istasyonlardaki akaryakıt
hareketlerini elektronik ortamda
anında izlemelerini sağlayan bir
sistem…

Sözde, bayilerde akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçağını
önlemek…

2007 yılında EPDK tarafından
1240 sayı ile çıkarılan, “Petrol
Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” kurul kararına “elektronik
ortamda” ifadesinin ilavesi ile
bayilerin başına örülen bir başka çorap…

Bu doğru mu…?
Hayır, kesinlikle değil…
Doğru olsaydı, bugün toplamı
sadece 110 adet olan dağıtıcı terminallerine çoktan bahse
konu otomasyon aparatlarının
takılmış olması gerekirdi.
Ama aradan sekiz yıl geçmesine
rağmen bu gerçekleşmedi, gerçekleştirilemedi…
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Oysa bu sistem 13 bine yakın
bayinin istasyonuna inanılması
güç bir hızla takılmıştı.
Peki öyleyse neden 13 bine yakın akaryakıt istasyonuna bunlar
takıldı…
Sadece bir tek amaç için…
O da bayinin sattığı akaryakıtı
bağlandığı dağıtıcının dışında
bir başka dağıtıcıdan alıp almadığının kontrolü için…
Hem de anında kontrolü için…
Tekrar ediyorum otomasyonunun bugünkü hali ile dağıtıcılar

Güner Yenigün
PÜİS Genel Sekreteri
Her ay yok uydu parası, yok otomasyon bakım parası adı altında
bayilerden haksız yere paralar
aldılar.

paralar …

Otomasyon bahanesi ile bayiden elde ettikleri etik olmayan
ve toplamında ciddi boyutlara
ulaşan kazanç…

Daha açık bir ifade ile tedarikçilere ödedikleri parayı beş, on
misliyle bayilerden aldılar…

Bu paralar alınmaması gerektiği
halde bayiden alındığı için haksız olan paralar…

Almaya da devam ediyorlar…

Oysa,
söz
konusu
Kurul
Kararı’nın 4. Maddesi ile çok
açık olarak otomasyon sistemi
kurma ve uygulama yükümlülüğü dağıtıcılara getirilmişti…

Bunu da adeta dayatarak yaptılar, yapıyorlar…

Uğradığınız bu haksızlığı gidermenin çaresi, dağıtıcılarla yaptığınız sözleşmelere dağıtıcıların bu haksız paraları almalarını
sağlayacak maddeleri koydurmamanız.

dışında başka hiç kimseye ve
hiçbir şeye faydası yok…
Ama dağıtıcılara önemli bir faydası daha var…

Ama dağıtıcılar kendilerinin yerine getirmesi gereken bu sorumluluğu da bayilerin sırtına yüklediler…
Hem de öyle bir yüklediler ki, bu
sistemi sürekli bir kazanç kapısı
haline getirdiler.

Bu paralar, el insaf dedirten nitelikteki ve boyuttaki paralar…
Öyle ki, bazı dağıtıcılar sırf bu
tatlı kazancı daha da arttırmak
amacıyla
otomasyon firması
dahi kurdular.
Değerli ve çilekeş meslektaşlarım…
Bu paralar haksız yere alınan

Bu paralar misliyle alındığı için
haram paralar…

Sözleşmede olmadığı halde kesilen faturaları iade etmeniz.
Bunları yaptığınız takdirde başınıza örülmüş olan çoraplardan
hiç değilse birinden kurtulacağınıza emin olunuz...
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Ramazan Bayramı’nda

850 milyon liralık
yakıt tüketildi

Ramazan Bayramı tatilini içine alan 4 günlük
sürede tüketilen 207,8 milyon litre benzin ve
motorin için 850 milyon 474 bin lira ödendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt otomasyon sistemi verilerinden
derlenen bilgiye göre, 16 Temmuz Perşembe günü başlayan
ve 19 Temmuz Pazar günü biten
bayram tatili boyunca kullanılan
207,8 milyon litre akaryakıtın
163,5 milyon litresi motorin, 44,3
milyon litresi ise benzin oldu.
Tüketilen akaryakıt rakamlarına
göre, bayram tatilini yollarda
geçiren vatandaşların cebinden 637,7 milyon lirası motorin,
212,7 milyon lirası da benzine
olmak üzere toplam 850 milyon
474 bin 764 lira çıktı.
Tatil boyunca benzinin litresi

4,80, motorinin litresi ise 3,90
lira ortalama fiyatlarla satıldı.

aynı dönemine göre yüzde 11,35
daha az akaryakıt satışı yapıldı.

Benzin arttı motorin azaldı
Benzin satışı, bayram tatiline
denk gelen perşembe-pazar
günleri arasında bir önceki haftanın aynı günlerine göre yüzde
21,6 arttı, motorin tüketiminde
yüzde 18,1’lik düşüş görüldü.

En çok satış arife günü
gerçekleşti
Bayram ziyaretleri ve bayramı tatil fırsatına dönüştürmek
için yollara düşenler, depolarını
en çok arife günü doldurdu. 4
günlük tatilde kullanılan toplam
akaryakıtın 3’te 1’inden fazlası,
16 Temmuz Perşembe gününe
denk gelen arife günü satıldı.
Önceki perşembe günü 8,2 milyon litre olan benzin tüketimi arife
günü 14 milyon litreye çıkarken,
motorin tüketimi 53,1 milyon litreden 52 milyon litreye düştü.

EPDK kaynaklarından edinilen
bilgiye göre, motorin tüketimindeki düşüşe, bayram süresince
trafiğe çıkan kamyon ve tır gibi
nakliye araçlarının sayısındaki
azalma neden oldu. Bu durum,
tatil boyunca kullanılan toplam
akaryakıt miktarını da düşürdü.
Bayramda, bir önceki haftanın

28 • PÜİS DERGİ • Haziran - Temmuz 2015

Haber

Sektörün istihdam
yükünü bayiler çekiyor

EPDK’nın, 2014 yılına ilişkin hazırladığı “Petrol Piyasası Sektör
Raporu” yayınladı. Petrol ithalatı,
ihracatı, yurtiçi akaryakıt satışları
ve fiyat hareketlerine yer verilen
raporda ayrıca akaryakıt istasyonlarına yönelik istihdam verileri de yer aldı.
Personelin yüzde 60’ı
pompada çalışıyor
11.893 bayinin katılımıyla yapılan çalışmada 2014 yılında Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında 89.962 kişi istihdam
edildi. İstasyonlarda çalışanların
yaklaşık yüzde 60’ı akaryakıt
teslimatı ile ilgili kısımlarda görev alırken, geriye kalan yüzde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), “Petrol
Piyasası 2014 Yılı Sektör Raporu” akaryakıt bayilerinin istihdam yüküne ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Rapora
göre 2014 yılında Türkiye genelindeki istasyonlarda yaklaşık 90 bin kişi istihdam edildi.
40’lık bölümü ise market, oto yıkama, güvenlik gibi diğer birimlerde çalıştı.
İstihdam rekoru İstanbul’da
2014 yılında akaryakıt istasyonlarında en çok istihdamın
sağlandığı il İstanbul oldu. İstanbul’daki istasyonlarda toplam 12.528 kişi çalıştı. Bunun
6.650’si akaryakıt teslimatı ile
ilgili kısımlarda görev alırken,
5.878’i de istasyonların diğer
bölümlerinde çalıştı.
İstanbul’dan sonra en fazla is-
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tihdamın sağlandığı il ise Ankara oldu. Ankara’daki akaryakıt
istasyonlarda 5.622 kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin
3.277’si akaryakıt teslimatı ile
ilgili birimlerde, 2.345’i de diğer
birimlerde görev aldı.
En az istihdam Hakkari’de
Akaryakıt istasyonlarında en az
istihdamın sağlandığı şehir ise
Hakkari oldu. Hakkari genelindeki istasyonlarda sadece 46
personel çalıştı. Bunların 36’sı
akaryakıt teslimatı ile ilgili bi-

rimlerde, 10’u ise diğer birimToplam Satış Pazar Payı
lerde görev aldı.Miktarı (Ton) (Yüzde)

Dağıtım şirketi

OMV Petrol Ofisi A.Ş.

4.837.085

24,29

İstasyonlar 24 saat3.453.618
hizmet veriyor
17,34
3.446.096
17,30
2014 için 11.893
adet bayiBP Petrolleri A.Ş.
1.775.522
8,92
nin katılımıyla derlenen
bilgileri
Total Oil Türkiye A.Ş.
1.057.748
5,31
göre,
akaryakıt hizmetine
ilaveTP Petrol
Dağıtım A.Ş.
873.079
4,38
Lukoil Eurasia Petrol A.Ş.
2,53
ten LPG hizmeti de503.402
veren istasAytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
383.400
1,93
yonların sayısı 8749.
Akaryakıt
Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş.
319.108
1,60
Opet Petrolcülük A.Ş.

Shell & Turcas Petrol A.Ş.

Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.

319.070

Tablo 1

ve LPG satışının yanı sıra başka
hizmetlerin verildiği istasyonların sayısı ise 7.755. Akaryakıt satışı 24 saat esasına göre yapılan
istasyon sayısı ise 10.715 oldu.
TTS ile yapılan satışların
yüzde 95’i motorin
2014 yılında Taşıt Tanıma Sis-

temi (TTS) kapsamında yapılan
satışların yaklaşık yüzde 95’lik
kısmını motorin türleri oluşturdu.
TTS ile yapılan satışlar ise, dağıtıcılar tarafından bayilere yapılan benzin ve motorin teslimlerinin yüzde 12,63’ünü oluşturdu.

1,60

Pazarın yüzde 60’ı ilk 3 şirketin

2014 yılında rafinerici lisans sahiplerinin yurt içine yapmış oldukları 13,48 milyon tonluk satışın 11
milyon tondan fazlasını motorin, bitümen kurşunsuz benzin ve jet yakıtı oluşturdu. Dağıtıcı lisans
sahiplerinin akaryakıt satış payları incelendiğinde en yüksek pazar payına sahip ilk üç lisans sahibinin toplam pazar payı yaklaşık yüzde 60 oldu.
İlk 10 dağıtım şirketinin toplam satış miktarları ve genel pazar payları
Toplam Satış Miktarı (Ton)

4.837.085

3.453.618

3.446.096

1.775.522

1.000.000

Pazar Payı (Yüzde)

1.057.748

873.079

503.402

383.400

319.108

319.070

1.000

1,93

1,6
Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.

1,6
Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.

2,53
Lukoil Eurasia Petrol A.Ş.

4,38
TP Petrol Dağıtım A.Ş.

5,31
Total Oil Türkiye A.Ş.

8,92
BP Petrolleri A.Ş.

17,3

Shell & Turcas Petrol A.Ş.

17,34

Opet Petrolcülük A.Ş.

OMV Petrol Oﬁsi A.Ş.

24,29
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TPPD yeni Genel
Müdürlük binasına taşındı

TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Ankara’daki yeni genel müdürlük
binası 9 Temmuz 2015 tarihinde
törenle hizmete açıldı. Açılışa
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Petrol İşleri Genel
Müdürü (PİGM) Selami İncedalcı, Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel
Müdürü Mükremin Çepni, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) Genel Müdürü Besim
Şişman, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS eski
Genel Başkanı Muhsin Alkan,
PÜİS Genel Sekreteri Güner Yenigün, Türkiye Rüzgar Enerjisi
Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa

Kısa bir süre önce özelleştirme programına alınan TP
Petrol Dağıtım A.Ş.’nin (TPPD) Ankara’daki yeni Genel
Müdürlük binası törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TPPD’nin
2014 yılındaki performansıyla pazar payı içinde 6. sırada
yer aldığını, rekabet ortamında 5. sıraya yerleşmek için
çabaladığını söyledi. Törene PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş da katıldı.
Serdar Ataseven, TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mutlu
Gül ve diğer davetliler katıldı.
“13 yılda araç sayısı 8,6
milyondan 19 milyona çıktı”
Açılışta konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Türkiye’de ilk defa 19 milyonun
üzerinde trafiğe çıkan araç sayısına ulaşıldığını belirterek, “Hizmetlerin doğru bir şekilde karşılanması son derece önemli. Biz
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8,6 milyon araçtan aldık ve şu
anda 19 milyon 300 bin civarına
geldi. Petrol ve petrol ürünleriyle alakalı yaptığımız ithalatın en
önemli kısmını yine ulaşım sektörü karşılıyor. Ulaşım sektöründe bu tür tüketimler daha fazla
yer alıyor” dedi.
“Türkiye petrol ithalatında 13.
sırada”
Türkiye’nin dünyadaki net enerji
ithalatında 11. sırada, petrol it-

aslında halka arzların da çok iyi
örneklerini hep beraber gördük.
Türk Hava Yolları, Halk Bankası ve Türk Telekom’da olduğu
gibi” dedi. 13 yıl önce 30 olan
akaryakıt dağıtım şirketi sayısını
bugün 85’e ve 13 binden daha
fazla bayiye taşıdıklarını anlatan
Bakan Yıldız, “Aynı şekilde LPG
piyasasında 56 dağıtım şirketinden şu anda 79 tane dağıtım şirketi sayısına ulaştık. 6 bin olan
bayi sayısı da 10 bin 400’e ulaştı” şeklinde konuştu.
halatında ise 13. sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Yıldız,
“Bu rakamlar gittikçe büyüyor.
Aynı zamanda kaynak ülkelerin
de ortasında bulunan, coğrafyasından kaynaklanan avantajlarını iyi kullanmaya gayret eden
bir enerji sektörümüz, stratejimiz
ve politikamız var. Transit boru
hatları veya bir enerji merkezi
haline gelebilecek stratejik boru
hatları ile beraber gerek ham
petrolde gerekse doğalgazda
bu projelerimizi geliştireceğiz”
şeklinde konuştu.
“TPPD’nin özelleştirilmesinde
en doğru modeli uygulayacağız”
TP Petrol Dağıtım Anonim
Şirketi’nin özelleştirme programına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan
Yıldız, şirketin 2014 yılındaki
performansıyla pazar payı içinde 6. sırada yer aldığını, rekabet
ortamında 5. sıraya yerleşmek
için büyük çaba gösterdiğini
söyledi. Yıldız, “Bilindiği üzere
TPPD’nin bu serüven içerisinde
tabii ki özelleştirme programına
alındığını hep beraber biliyoruz.
Gerek bayilerimiz, gerek tüketicilerimiz ve vatandaşlarımız gerekse sektör açısından en doğru
olanı, en uygun modeli inşallah
yapmaya gayret göstereceğiz.
Bunların içerisinde bildiğiniz
gibi blok satışların olduğu gibi

“TP yükselmeye devam
ediyor”
TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel
Müdürü Mutlu Gül ise petrol
sektöründe 5. sıraya oturan
TPPD’nin, hedefi olan 400 bayiyle daha da büyüyeceklerini
söyledi. Gül, “ TP yükselmeye
devam ediyor” dedi. 2007 yılında tüketicinin kaliteli ve güvenilir
ürüne en uygun koşullarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla,
kamu sermayesiyle akaryakıt ve
gaz dağıtım sektörüne giren Türkiye Petrolleri’nin hizmet verdiği
Genel Müdürlük binasının gerek
benzer bir kamu şirketiyle ortak
kullanılması, gerekse genişleyen bayi ağı ve büyüyen hacminden dolayı yetersiz kaldığına
dikkat çeken Mutlu Gül, “Nitekim
bu gün bayilerimize ve müşterilerimize daha modern şartlarda
rekabetçi ve çağın gereklilikleri-

ne uygun şekilde hizmet verebilmek için dizayn edilmiş, ulaşımı
kolay, iletişimi ve haberleşme ve
bilgi teknolojileri alt yapısı sağlam, büyüyen Türkiye’nin kurumsal kimliğine uygun ve tüm
ihtiyaçlarına karşılık verebilecek
şekilde Genel Müdürlük binamızın açılış törenini gerçekleştiriyoruz” dedi.
“Yıl sonu hedefimiz 400 bayi
sayısına ulaşmak”
Gül, TPPD’nin, 2014 yılını 125
bin metreküplük bir kapasiteyle, 4 dolum terminali, 284 bayi,
873 bin tonluk toplam satış ile
kapattığını anımsatarak. “Şirketimiz yüzde 4.38’lik pazar payı ile
82 akaryakıt firması arasında 6.
sırada kalmayı, 2,5 milyar TL’yi
aşan cirosuyla da Türkiye’nin en
büyük ilk 7 şirketi arasına girmeyi başarmıştır” dedi. EPDK’nın
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2015 yılı ilk çeyrek raporunda
yüzde 6’lık pazar payı ile sektörde 5. sırada yer alan TPPD’nin
Mayıs ayında iki dolum terminalini daha bünyesine kazandırdığını ifade eden Gül, yıl sonunda
açmayı planladıkları 7. dolum
terminaliyle 265 bin metreküplük toplam kapasiteyle büyümeye devam edeceğini vurguladı.
Mutlu Gül, şöyle devam etti:
“Bugün itibariyle Türkiye genelinde
lisansı
yayınlanmış
308 bayinin yanı sıra, Türkiye
Petrolleri’nden yana tercih yapan ve bizimle protokollerini imzalayarak yapım ve lisans aşamasında olan 30 bayiyle toplam-

da 338 bayiye ulaştık. Bu sayıyı
istikrarlı bir şekilde arttırarak yıl
sonu hedefimiz olan 400 bayiye
emin ve kararlı adımlarla yürümekteyiz. Zira sermayesi kamuya ait olan ve tamamen özel
sektör mantığıyla sektörle rekabet eden ve gelişen şirketimizin
özelleştirme programına alınmış
olması ne planlarımız ne hedeflerimizde bir kırılma oluşturmayacak, aksine Türkiye Petrolleri
her zaman olduğu gibi bunu da
fırsata çevirmeyi bilecektir. Dolayısıyla bayilerimiz ve müşterilerimiz emin olsunlar, yeni ikmal
noktaları yeni bayiler ve ürün çeşitliliği ile her geçen gün aldıkları hizmetin kalitesi daha da art-

TPPD özelleştirme kapsamına alındı
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK),
TP Petrol Dağıtım (TPPD) şirketini
özelleştirme programına aldı. ÖYK
Kararın göre, TPPD blok satış, halka arz, varlık satışı veya kiralama
yönteminin uygulanması yoluyla
özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Kamu sermayeli akaryakıt
dağıtım şirketi TPPD, özelleştirme
kapsamına alındı. 24 Haziran 2015

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararına göre, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı’na bağlı TPPD’de
bulunan kamuya ait hisseler özelleştirilecek. Karara göre, TPPD
blok satış, halka arz, varlık satışı
veya kiralama yönteminin uygulanması yoluyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 2020 yılı sonuna
kadar tamamlanacak.
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maya ve TP yükselmeye devam
edecektir.”
Konuşmaların ardından TPPD’nin
yeni Genel Müdürlük binasının açılış kurdelesini Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Selami İncedalcı,
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü
Mükremin Çepni, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Genel Müdürü Besim Şişman,
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı
İmran Okumuş ve TP Petrol Dağıtım A.Ş. Günel Müdürü Mutlu
Gül birlikte kesti.

Haber

LPG en çok Ankara’da tüketiliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 2014 yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Sektör Raporu’na göre 2014 yılında toplam LPG satışının yüzde 10,24’ü Ankara’da
gerçekleşti. LPG’nin en az tüketildiği iller ise Hakkari, Tunceli ve Ardahan oldu.
EPDK, 2014 yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör
Raporu’nu açıkladı. Rapora göre,
2014 yılında 800.949 ton tüplü LPG, 84.632 ton dökme LPG,
2.838.408 ton otogaz LPG olmak

üzere toplam 3.723.989 ton LPG
satışı yapıldı. 2014 yılı satış rakamları bir önceki yılın satış rakamları
ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG
satışı yüzde 4,8, dökme LPG satışı yüzde 11,2 azalırken, otogaz

LPG tüketimi en çok Ankara’da, en
az Hakkari’de
Rapora göre Ankara, 381.383 tonluk
satış ile en çok LPG tüketilen il oldu.
İstanbul’da 345.571 ton LPG tüketilirken, İzmir’de 256.532 tonluk LPG tüketimi gerçekleşti. En az LPG tüketimi
ise Hakkari, Tunceli ve Ardahan’da
gerçekleşti.

satışı yüzde 4, toplam LPG satışı
ise yüzde 1,64 arttı.
2014 yılında tüplü LPG yüzde
21,5, dökme LPG yüzde 2,3 ve
otogaz yüzde 76,2 pazar payına
sahip oldu.

Pazarın lideri Aygaz
Bir önceki yıl ile benzer şekilde, ilk on şirketin satışları toplam
satışların yaklaşık %85’ini oluşturdu. Bir önceki yılda olduğu
gibi 2014 yılında da pazar paylarına göre ilk on şirket sırasıyla
Aygaz, OMV Petrol Ofisi, Milangaz, İpragaz, Shell&Turcas, BP
Gaz, Total, Akpet, Aytemiz ve Yıldırım’dan oluştu.
2014 Yılında İlk 10 Firmanın Pazar Payları

2014 Yılı LPG Satışlarının
İllere Göre Dağılımı
İl

Satış (ton)

Pazar Payı

ANKARA

381.383

10,24%

İSTANBUL

345.571

9,28%

İZMİR

256.532

6,89%

ARDAHAN

2.933

0,08%

TUNCELİ

2.920

0,08%

HAKKARİ

2.733

0,07%

Üretim azaldı, ithalat arttı
Yurt içi rafinerilerde üretilen LPG, 2014 yılında 698.385 ton oldu. Üretim bir önceki yıla göre 34.968 ton
azaldı. 2014 yılında yapılan LPG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak, 3.132.605 ton oldu. En
çok ithalat yapılan ilk 5 ülke Cezayir, Rusya, Kazakistan, Norveç ve Ukrayna oldu.
2014 Yılı LPG İthalat-İhracat-Üretim-Satış Miktarları ve Oranları
Üretim
(ton)
698.385

Satış* (ton)
3.785.252

İthalat (ton)
3.132.605

İhracat
(ton)
111.382

Üretim
/satış (%)
18,5

Üretim
/ithalat (%)
22,3

İhracat
/ithalat (%)
3,6

*Standardize LPG dahil toplam satış
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Petroleum İstanbul
Fuarı’na “PÜİS” damgası

12. Uluslararası Petroleum Istanbul, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Fuar’da PÜİS tarafından düzenlenen ve bayilerin yoğun ilgi gösterdiği
“Büyük Bayi Buluşması”nda akaryakıt sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Ayrıca fuar
alanında kurulan PÜİS standı ziyaretçi akınına uğradı.
Enerji sektörünün devlerinin bir
araya geldiği Petroleum Istanbul
Fuarı’nın 12.’si 2-5 Nisan 2015
tarihlerinde TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 4 gün boyunca yoğun katılımın olduğu fuarın açılışı Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve EPDK Başkanı Mustafa
Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.

kiye LPG Derneği (TLPGD) Başkanı Selim Şiper, Petrol Sanayi
Derneği (PETDER) Başkanı Martin Thomsen, Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER)
Başkanı Alexander Terletskiy,
Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı
Fatih Dönmez ve Enerji Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Akıncı yaptı.

lar Bakanı Taner Yıldız, “Bugün
ham petrol fiyatlarının değişken
oluşu bunu göstermektedir. Hiçbir sektör siyasi istikrarsızlıklardan hoşlanmaz ama enerji sektörü hiç hoşlanmaz. Ham petrol
varil fiyatının maliyetinin düşük
olması ve siyasi istikrarsızlıklar
petrol arama sektörünü olumsuz
etkiledi” dedi.

Fuarın açılış konuşmalarını Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı
Mustafa Yılmaz, Petrol Ürünleri
İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Tür-

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız: “Siyasi
istikrarsızlıklardan enerji
sektörü hoşlanmaz”
Konuşmasında küresel enerji sisteminin gerilim altında olduğunu
belirten Enerji ve Tabii Kaynak-

“Hep birlikte sektörü sağlam
bir zemine oturtmalıyız”
2005 yılından bu yana Türkiye’deki petrol ve doğal gaz sektörlerinin liberalleşme, özelleşme ve serbest piyasaya geçişiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını

38 • PÜİS DERGİ • Haziran - Temmuz 2015

nakdi olanın yeni istasyon kurması durumu var. AB ülkelerinin
4,5 katına çıkan bir bayi sayısının normal olmadığını söylememiz lazım. Biz buna kamu olarak
müdahil olmayacağız ama sektör seçici davranacak ve bunlarla alakalı bir takım ayıklamalara
gidilmiş olacak. Üreticilerin, dağıtıcıların, bayilerin ve sektörün
sağlam bir şekilde oturmasını
hep beraber sağlamalıyız” şeklinde konuştu.
belirten Bakan Yıldız, “Bu sancıları hep beraber yaşadık. Denetleyici ve düzenleyici kurum olan
EPDK’nın ve bu politikaları oluşturmak adına Bakanlığımızın ve
ilgili tüm kuruluşlarımızın bu sektörün sağlam bir zeminde ilerlemesini hep birlikte sağlamamız
lazım. Buna hep beraber dikkat
ediyor olmalıyız” dedi.
“İstasyon sayısı fazla”
2014 yılının Mayıs ayında LPG
torba kanun tasarısıyla beraber
bayi cezalarıyla ilgili konuları
TBMM’ye sunduklarını anlatan
Bakan Yıldız, “Bu açıdan PÜİS
tarafından dile getirilen talebin
yanlış olmadığını özellikle belirtiyoruz. Gerek dağıtım şirketlerinin sayısının artıyor olması,
gerek bayilerle alakalı yalnızca
istasyon açmak adına istasyon
açılmamalı. Elinde bir miktar

EPDK Başkanı Mustafa
Yılmaz: “Akaryakıt piyasası
100 milyar TL’lik hacme
ulaştı”
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
da, kurum olarak alınan karar ve
düzenlemelerle sadece tüketicilerin haklarını düşünmediklerini,
sektör katılımcılarının ticari faaliyetlerinin daha sağlıklı ve az
maliyetli olması için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Yılmaz,
“Türkiye enerji sektörü değişim
ve dönüşüm içerisinde. Bu değişimlerin sektör paydaşları için fırsatlar yanında zorlukları da beraberinde getirdiği bir gerçek. Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar
geçen 11 yılı aşan sürede petrol
piyasamız istikrarlı bir büyüme
eğilimi gösterdi. Ülkemiz petrol
piyasası 20 milyon tondan fazla
akaryakıt dağıtımının yapıldığı

100 milyar Türk Liralık bir hacme
ulaşmıştır. 2014 yılında akaryakıt
ithalatı yüzde 23 oranında artarak 13,5 milyon tona, ihracatımız
ise yüzde 1,5 artışla 8 milyon 800
bin tona ulaştı” dedi.
“Mecbur kalmadıkça piyasaya
müdahale etmek istemiyoruz”
Kurum olarak mecbur kalmadıkça piyasaya müdahale etmek
istemediklerini önemle vurgulayan Yılmaz; “Sektörün yapısal
problemlerini beraber çözmemiz gerekiyor. Bayi transferlerini
bir yatırım unsuru olarak görmeyiniz. Kurum olarak aldığımız her
karar ve düzenleme piyasanın
iyiliği ve geleceği için. Bu platformda ve bundan sonra geçmişe takılmadan geleceğe yönelik
çözümler üretmeliyiz. Empati
yaparak birbirimizi daha iyi anlamaya gayret gösterelim ve yapıcı olalım” dedi.
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Haber
sunulmaktadır” dedi. Bu tür satışların yarattığı haksız rekabet
nedeniyle kurallara harfiyen
uyan dürüst bayilerin istasyonlarında akaryakıt satamaz hale
geldiğine dikkat çeken Okumuş,
“Bu mağduriyetin önlenmesinin
en önemli yolu EPDK’nın bu tür
satış yapan yerleri mercek altına alması ve gerekli yaptırımları
uygulamasından geçmektedir”
şeklinde konuştu.

PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş:
“Bayilere kesilen haksız
cezaların affını talep
ediyoruz”
Açılışta sektör adına ilk sözü
alan PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş, lisanslama sürecinde
EPDK tarafından bayilere haksız
yere kesilen idari para cezalarına dikkat çekerek, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’dan bu cezaların af veya
tecil edilmesi talebinde bulundu. Okumuş, şöyle konuştu:
“Sizlere daha önce defalarca
ilettiğimiz, dolayısıyla çok iyi bildiğiniz gibi lisanslama sürecinde
bayiler süresi içinde başvurmalarına rağmen, EPDK, yoğunluğu nedeniyle lisanslama işlemlerini zamanında yetiştirememişti.
Daha sonra geriye dönük yapılan denetimlerde lisanssız faaliyette bulundukları gerekçesiyle
3500 civarındaki bayiye 57 bin
liralık ağır idari para cezaları kesilmişti. Bu bayilerin büyük kısmı
kırsal kesimde faaliyet göstermekteydi ve bir çoğunun istas-

yonunun değeri salınan cezaları
dahi karşılayamaz seviyedeydi.
Dolayısıyla büyük bir haksızlığa
uğrayan binlerce bayi, bu cezalar nedeniyle mahkeme ve icra
kapılarında dolaşmaktan ticaret
yapamaz hale geldiler. Biz PÜİS
olarak bu haksızlığa son verilmesi için bu cezaların affı veya
tecili konusunda desteğinizi talep ediyoruz. Lütfen bu sorunumuza duyarsız kalmayın.”
“EPDK maliyetin altında
satış yapanları mercek altına
almalı”
Akaryakıt sektörünün öncelikli
gündem maddelerinden birisinin de maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar olduğunu
ifade eden Okumuş, “Sadece
bayileri mağdur etmekle kalmayıp, sektörün kimyasını da bozan
ve devletin vergi kaybına neden
olan bu tür satışların mutlaka bir
an önce önlenmesi gerekiyor.
Bir ürünün kendi maliyetinin altındaki bir fiyatla satılmasının
bir izahı var mı? Bunun tek bir
açıklaması olabilir, o da bu ürün
kayıt dışıdır, vergisi ödenmemiştir ve illegal biçimde piyasaya
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“ÖTV’siz yakıtlara da vergi
iadesi sistemi getirilmeli”
Piyasanın sağlıklı yapısını bozan önemli bir diğer sorunun da
ÖTV’siz yakıtların illegal olarak
piyasaya sunulması olduğunu
belirten İmran Okumuş, “Maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışa konu olan ürünler de büyük
oranda usulsüz biçimde piyasaya sunulan ÖTV’siz yakıtlardan
oluşmaktadır. Biz havacılık ve
denizcilik sektörlerinin desteklenmesine karşı değiliz. Ancak
bu sektörler desteklenmek istenirken, 13 bine yakın bayi mağdur edilmektedir. Bu sorunun
önlenebilmesi için ÖTV’siz yakıtlara tıpkı 10 numara yağda olduğu gibi Maliye Bakanlığımızın
vergi iadesi sistemini getirmesi
gerekmektedir. Bu konuda da
Sayın Bakanımızın desteklerini
istiyoruz. EPDK tarafından kamuoyunda ‘10 numara yağ’ olarak bilinen yakıtla ilgili yapılan
düzenlemeler çok yararlı oldu.
Bu sayede kaçak, bir nebze de
olsa engellenmiştir. Lisanslama
dönemindeki akaryakıt bayilerinin para cezaları ve tavan fiyat
uygulaması için hukuk öğrenimi
görmüş bir Başkanın bu konularda da adaletli davranacağına

Haber
inanıyorum” dedi.
“Tüm sektör mevzuat
revizyonunu özlemle
bekliyor”
Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve belli bir aşamaya getirilen
petrol piyasası mevzuatı revizyonunun artık gerçekleştirilmesi
gerektiğini söyleyen Okumuş,
“Bu revizyon gerçekleştirilirse
birçok sorun kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Bayisiyle,

dağıtıcısıyla, rafinericisiyle tüm
sektör bu mevzuat revizyonunu
özlemle beklemektedir” dedi.
Okumuş’tan sektöre “birlik”
çağrısı
Sektör temsilcilerine birlik çağrısında bulunan PÜİS Genel Başkanı Okumuş, “Hepimizin aynı
gemideyiz. Bu sektörde bir kesimin başına gelen herhangi bir
olumsuzluk, sektörün diğer kesimlerini de mutlaka olumsuz et-

kiler. Biz PÜİS olarak her zaman
uzlaşıdan ve birlik beraberlikten
yanayız. Sorunların üstesinden
ancak birlikte hareket edersek
gelebiliriz. Dolayısıyla sektörümüzün geleceğini korumak ve
meslek onurumuza sahip çıkmak adına hepinizi dayanışma
duygusu içerisinde birlikte hareket etmeye davet ediyorum”
diye devam etti.

ADER Başkanı Alexander Terletskiy:
“2015 enerji sektörü için çok önemli bir yıl”
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri letskiy; “Bu yıl petrol piyasasında
Derneği (ADER) Başkanı Alexan- uluslararası petrol fiyatlarında düder Terletskiy fuarın, Asya, Orta- şüş ve mevzuat uygulamalarında
doğu ve Avrupa’dan katılımcıları zorluklar yaşandı. Sektörün farklı
bir araya getirdiği için uluslara- oyuncularıyla bir araya gelerek
rası bir öneme sahip olduğunu fuarda yeni projelerimizi paylaşkaydetti. Terletskiy, “Bu yıl petrol mış olacağız. 2015 Enerji Sektörü
fiyatlarının düşüşü ve Türkiye’de- için çok önemli bir yıl. Önümüzki fiyatlandırma konusu başta deki aylarda bayiler firma değiolmak üzere birtakım zorluklar- şiyor olacak ve yeni yollara girela karşılaştık. Bu sorunların dile cekler. Dolayısıyla bu alanda da
getirilmesi için bu fuardayız” de- bu organizasyon yeni bir platform
ğerlendirmesinde bulundu. Ter- olacak” diye konuştu.
TLPGD Başkanı Selim Şiper:
“Sektör dostu Petroleum İstanbul”
Türkiye LPG Derneği (TLPGD) çeken Şiper, “Bizi bu güne getiBaşkanı Selim Şiper, otogaz tü- renleri takdir ve teşekkürlerle anıketiminde Türkiye’nin dünyada ilk yorum. Bu seneki Petroleum Fuarı
üçte yer aldığını, en fazla otogazlı çok önemli. Tüm sektör bileşenleri
aracın Türkiye’de bulunduğunu, bir arada. Bu bir arada oluşu karbundan dolayı gururlu ve mutlu şılıklı sorunlarımıza çözüm üretolduklarını dile getirdi. Türkiye’nin memizi ve tüketicilerin hayrına bir
dünyada en fazla otogaz ikmali takım sonuçlar üretmesini diliyoolan ülke haline geldiğine dikkat ruz” şeklinde konuştu.
PETDER Başkanı Martin Thomsen:
“Teknik komite oluşturularak ortak bir yol bulunmalı”
Petrol Sanayi Derneği (PET- bu yüzden de ülkenin büyümeDER) Başkanı Martin Thomsen, sine daha az katkı yapabildikleakaryakıt sektöründe uygulanan rini dile getirdi. Thomsen; “Pettavan fiyat uygulamasının sek- rol endüstrisi, 81 dağıtıcı firma,
tördeki şirketleri zor durumda 100’ün üzerinde depolama tesibıraktığını söyledi. Sektördeki si ve 13 bin kadar üretim tesisi
şirketlerin azalan karlılıkları ne- ile faaliyet gösteriyor ve 120 mildeniyle yatırım kapasitelerinin yar lira ciro yaratarak, 60 milyar
azaldığını söyleyen Thomsen, lira vergi ödüyor” dedi.
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Büyük bayi toplantısı
Petroleum İstanbul’da
yapıldı

Petroleum Istanbul Fuarı kapsamında 4 Nisan 2015 tarihinde
gerçekleştirilen ve PÜİS tarafından düzenlenen “Büyük Bayi
Buluşması” binlerce bayi ve sektör temsilcisini bir araya getirdi.
Moderatörlüğünü Türkiye Enerji
Zirvesi Başkanı Fatih Dönmez’in
yaptığı toplantıya PÜİS Genel
Başkanı İmran Okumuş, EPDK
Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, EPDK Tarifeler Dairesi
Başkanı Mehmet Ertürk, EPDK
Petrol Piyasası Dairesi Grup
Başkanı Melih Özdoğan ile İBB
Ruhsat ve Denetim Müdürü
Mustafa Kemal Karabayır konuşmacı olarak katıldı.

12. Uluslararası Petroluem Istanbul Fuarı’na, PÜİS tarafından düzenlenen “Büyük Bayi Buluşması” damgasını vurdu.
Türkiye’nin dört bir tarafından akaryakıt ve LPG bayilerinin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bayi kesiminin yaşadığı
sorunlar masaya yatırıldı.
Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı
Fatih Dönmez: “Bayilerimiz
gecelerini gündüzlerine
katarak çalışıyor”
Bayi
toplantısının
açılışında konuşan Türkiye Enerji
Zirvesi Başkanı Fatih Dönmez,
Türkiye’nin en hareketli ve dinamik sektörlerinden birisinin
akaryakıt piyasası olduğunu belirterek, “Sektöre sadece LPG ve
petrol piyasası açısından baktığımızda yaklaşık 120 milyar TL
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liralık bir ciroya sahip. Sektörde
80 civarında dağıtım şirketi, 4
tane rafinerimiz, onlarca depomuz ve yaklaşık 15 bin civarında
da bayi ağımız bulunmaktadır.
80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Yaklaşık 19-20 milyonluk
araç filomuz var. Bu 15 bin bayimiz de araçlarımız yolda kalmasın, temiz yakıt tüketsinler diye
gecelerini gündüzlerine katarak
bu hizmeti sürdürüyor” dedi.

PÜİS Genel Başkanı İmran
Okumuş: “İdari para cezaları
Torba Kanun’la affedilecek”
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, bayi toplantısında yaptığı
konuşmada 2005 ve 2006 yıllarında lisanslı döneme ilk geçişte
yaşanan sıkıntılardan dolayı 57
bin TL haksız idari para cezaları
verilen binlerce bayinin cezasının ilk Torba Kanun’la af ya da
tecil edileceğini, bunun sözünü
Enerji Bakanı Taner Yıldız’dan
aldıklarını söyledi.

görmüş, uzun süre hukukçu olarak görev yaptıktan sonra EPDK
Başkanlığını üstlenmiş bir Başkanın bu sektöre adaletsiz davranmayacağı yönündeki inancımızı koruyoruz” dedi.
“Bayi taşıdığı yükün
nakliyesini kendi almalı”
Bayilerin sorunlarına değinen
Okumuş;
“Önceliklerimizden
bir tanesi nakliyeler. Daha önce
yapılan iki tavan uygulamasında nakliyeler belirlenmemişti.
Son tavan fiyat uygulamasında

ise geçmişe nazaran olumlu bir
adım atılarak bir nakliye verildi.
Ancak bayiler olarak biz nakliyemizin, rafineriden ve ana dağıtıcıdan ayırılmasını istiyoruz. Bayi
taşıdığı yükün nakliyesini kendi
almalı. Mevcut kar marjının içinde nakliye olmamalı” şeklinde
konuştu.
“Maliyetin altındaki fiyatlarla
yapılan satışların tamamı
denetlenmeli”
Bayi kesimini mağdur eden diğer bir önemli sorununun da 10

“Sektöre yaşayabileceği bir
kar marjı verilmeli”
PÜİS olarak yaptıkları çalışmalarda bayi kesiminin 50’ye yakın
farklı sorununu tespit ettiklerini
söyleyen Okumuş, “Bayi ile dağıtıcı etle tırnak gibidir. Biz aynı
gemideyiz. Bu sorunların çözümünde aynı dili konuşup, aynı
yolda yürümek zorundayız. Bizim talebimiz; dağıtıcısıyla, bayisiyle tüm sektörün yaşayabileceği, ticaretine devam edebileceği
bir kar marjına ulaştırılmasıdır.
Adalet okumuş, hukuk öğrenimi
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numara yağ ve jet yakıtı olduğunu anımsatan Okumuş, “Son
zamanlarda uygulanan yaptırımlar kaçakla ilgili söylemlerimizi değiştirdi. Biz artık akaryakıt
kaçakçılığı demiyoruz, akaryakıttaki vergi kaçakçılığı diyoruz.
Aynı yaptırımların gaz yağına da
uygulanmasını talep ediyoruz.
Bir diğer sorunumuz maliyetin
altındaki fiyatlarla yapılan satışlar. Ürünün bir maliyeti var.
Bu nedenle maliyetin altındaki
fiyatlarla yapılan tüm satışların
denetlenmesini istiyoruz” diye
konuştu.

motorin tek tip olmalı. Kurum ve
kuruluşlar bu sektörün yaşamasını istiyorlarsa filo anlaşmalarını
iptal etmeli. Biz ana dağıtım firmalarının pazarlama stratejilerine asla müdahil olmayız, olamayız. Gerçekten bayi mağdur
ve zor durumda. Biz vergi toplamaktan, hazinemize katkı vermekten büyük onur duyuyoruz.”

“Mevzuat değişikliği şart”
Akaryakıt sektörünün üzerinde
çok ağır yük ve sorumluluklar
bulunduğu, ancak sektörün bu
kadar ağır yük ve sorumluluğu
kaldırabilecek durumda olmadığına dikkat çeken İmran Okumuş sözlerine şöyle devam etti:
“Mevzuat değişikliği bu sektör
için şart olmuştur. En kısa sürede mevzuat değişikliği yapılmalıdır. Eğer mevzuat değişikliği
tüm sektörün görüşü alınarak
yapılırsa, sektörde çözüm bekleyen birçok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Piyasanın
serbest bırakılması en büyük
arzumuz, ancak bu doğrultuda

EPDK Denetim Dairesi
Başkanı Mehmet İbiş: “İdari
para cezalarının alt ve üst
sınırı belli”
Toplantıda “Türkiye Enerji Piyasasında İdari Yaptırımlar” başlıklı bir sunum yapan EPDK Denetim Dairesi Başkanı Mehmet
İbiş, piyasa için uygulanan idari
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para cezaları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Kanunda idari para cezaların alt ve üst sınırlarının belirlendiğini ifade eden İbiş; “Petrol
Piyasası Kanunu’nun 19’uncu
maddesinin 7’nci fıkrasına göre;
Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca 1,500
Türk Lirasından 70 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası
verilebilir. Nispi para cezasında
cezanın miktarı; failin edindiği
haksız kazanç, meydana gelen
zarar ve benzeri gibi ölçülebilen
şeylere göre değişir. Kabahatler
Kanunu’nun göre idari para cezaları, her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere yeniden
değerleme oranında artırılarak
uygulanır” diye konuştu.
“2014 yılında bayilere 185,6
milyon TL’lik ceza kesildi”
Mehmet İbiş, Resmi Gazete’de
yayımlanan tebliğlere göre 2015
yılında petrol piyasasında en
yüksek para cezasının 1 milyon
144 bin 373 TL, LPG sektöründe
en yüksek idari para cezasının
ise 838 bin 412 TL olduğunu
söyledi. Petrol ve LPG piyasalarında idari para cezalarının
uygulandığı fillerden bahseden
İbiş; “Ceza fiilleri uygulama durumuna göre bayiye ya da ana
dağıtıcı firmaya kesiliyor. 2014

yılında 983 adet para cezası
verildi. Bu cezalar kapsamında toplam 536 milyon 702 bin
785 TL ceza kesildi. Bu cezalar
içinde en büyük miktar bayilik
lisansı kapsamında kesilen 185
milyon 637 bin 629 TL oldu. Bununla beraber, rafineri lisans
kapsamında 2, madeni yağ lisansı kapsamında 74, dağıtıcı
lisansı kapsamında 247 adet
ceza kesildi. Yine 2014 yılında
taşıma lisansı kapsamında ve
serbest kullanıcı lisansı kapsamında para cezası kesildi. 2015
yılı Şubat ayı verilerine göre ise
182 fiilde toplam 73 milyon 207
bin 017 TL ceza kesildi” dedi.

EPDK Tarifeler Dairesi
Başkanı Mehmet Ertürk:
“Görevimizin hakkını vermeye
çalışıyoruz”
EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Mehmet Ertürk ise; Kanunla,
2005 yılından itibaren fiyatların
serbest bırakıldıdığını belirterek,
“Bu, ülke olarak petrol sektöründe yeni bir tecrübe ve başlangıç
oldu. Yeni piyasa kurgusu içinde, devletin fiyatı belirlediği yapıdan şirketlerin, piyasa oyuncularının fiyatlara karar verdiği bir
yapıya geçildi. Ancak kanun piyasanın geçmişte yaşadıklarını,
tecrübelerini, sahip olduğu alış-

kanlıkları da göze alarak bu alışkanlıkların yanlış yöne gitmesini
engellemek amacıyla düzenleyici kurum olan EPDK’ya fiyatları
izleme ve gerektiği takdirde müdahale etme yetkisi verdi. Bizler,
bize verilen bu görevin hakkını
vermeye çalışıyoruz” dedi.
“Sektöre karşı en ufak bir
negatif yaklaşımımız yok”
EPDK olarak sektöre karşı en
ufak bir negatif yaklaşım ya da
bayinin kazancını engelleme
gibi bir yaklaşımları bulunmadığının altını çizen Ertürk, “Burada kanunun bize vermiş olduğu
yetki çerçevesinde tüketiciyi de
dikkate alarak piyasayı takip
etmeye çalışıyoruz. Ve öngörülen kriterler çerçevesinde bir
sorun görürsek de devlet otoritesini kullanan bağımsız bir
kurum olarak çalışmalarımızı
başlatıyoruz. Çalışmalarımızda
asla hissi veya duygusal davranmıyoruz. Ekonomik analizler
yaparak uyarılarımızı yapıyoruz.
Bu uyarılara cevap verilmemesi
durumunda da tavan fiyat uygulamasını gerçekleştiriyoruz”
şeklinde konuştu.
“Yaklaşımımız sektör
tarafından doğru algılanmadı”
Rekabetçi piyasanın nasıl olması
gerektiğinden söz eden Ertürk;
“Rekabetçi bir piyasada piyasa
oyuncuları maliyetleri minimize
ederek belli etkinlikler ve verimlilikler sağlayarak elde ettikleri
düşüşü fiyatlarına yansıtırlar. Bu

düşüş sonrasında bu gereklilikleri sağlayamayan diğer şirketler ya piyasadan çekilirler ya da
piyasada kalmak için bu etkinliği sağlamak zorunda kalırlar.
Biz sektörü 2005 yılından 2009
yılına kadar izledik. Kurum olarak piyasayı izleme kapsamında
piyasaya müdahale etmedik,
takip ettik. Piyasanın kendi dinamikleri çerçevesinde belli bir
yerde dengeyi yakalayacağını
ümit ettik. Ama bu rekabet fiyatın artışı olarak algılandı ve 2009
yılına kadar bir düşüş trendini
göremedik. Göremediğimiz için
ilk olarak 2009 yılında tavan fiyat uygulamasını başlattık. Sektörde belli maliyetler üretildi, bu
maliyetlerin de dikkate alınması
çerçevesinde takibi bir miktar
esnek hale dönüştürdük. Ancak gördük ki bu yaklaşımımız
sektör tarafından doğru algılanmadı. Dolayısıyla 2013 yılı ortasında fiyat takibi açısından yeni
bir süreç başlattık. Sonrasında
2014 yılında ve son olarak da
bu yıl içerisinde Şubat ayında
tekrar tavan fiyat kararları almak
zorunda kaldık. Biz sektörün rekabet mantığını dikkate alarak
fiyatları özgürce belirlemesini istiyoruz, ama bunu yaparken de
beklediğimiz geri dönüşlerin olmasını temenni ediyoruz. Bunun
yapılmadığı noktada kanunun
bize verdiği görev çerçevesinde
bu müdahaleleri yapmak durumunda kalıyoruz” dedi.
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EPDK Petrol Piyasası Dairesi
Grup Başkanı Melih Özdoğan:
“Hakkari’deki akaryakıtın
kalitesi Avrupa’yla eşit hale
geldi”
EPDK Petrol Piyasası Dairesi
Grup Başkanı Melih Özdoğan
ise, petrol piyasasında bayilerin konumu hakkında bilgi verdi.
Türkiye petrol sektörünün Petrol
Piyasası Kanunu’yla birlikte yeni
bir döneme girdiğinin altını çizen
Özdoğan, “Bu dönem sürdürülebilir, şeffaf, rekabetçi ve güçlü
bir piyasa oluşmasını hedefleyen bir süreçtir. Bu kapsamda
kurumumuz öncelikle piyasada
faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişileri 3 ay gibi kısa bir sürede lisanslama suretiyle kayıt
altına almış ve akabinde tüketiciye sunulan akaryakıtlara ilişkin
teknik düzenlemelerle Avrupa
standartlarını gerek ürün gerekse tesis bazında zorunlu kılmıştır. Böylelikle Edirne’deki bir tesisin ve bu tesiste piyasaya arz
edilen akaryakıtın kalitesi neyse
Hakkari’de ve hatta Avrupa’nın
herhangi bir yerindeki tesiste piyasaya sunulan akaryakıtın kalitesi eşit hale gelmiştir” dedi.
“Bayiler sektörün temel
taşıdır”
Piyasa rakamlarının petrol piyasasında bayilerin konumunun

ne kadar önemli bir yerde olduğunun kanıtı olduğunu ifade
eden Özdoğan, konuşmasına
şöyle devam etti: “Bayi başına
aylık ortalama satış rakamlarına
bakıldığında benzinde satış 12
ton olarak belirlendi. Motorindeyse 2013 yılında 104 ton olan
bayi başına ortalama satış miktarı 2014 yılında 107 ton oldu.
Bayi başına düşen günlük satışlarda ise en düşük ve yüksek
illeri belirledik. Belirlenen illere
göre; en fazla satış 12 bin 171
litreyle İstanbul’da yapılırken, en
az satış 668 litreyle Ağrı’da yapıldı. Türkiye ortalaması olarak
ise 4 bin 721 litre olarak görülmektedir. Bu rakamlar bize bayilerin bu sektörün temel taşlarından bir tanesinin olduğunun
net ifadesi olarak karşımıza çıktığını göstermektedir. Biz kanun
yürürlüğe girdiği andan itibaren
birçok değişiklik ve düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemeler
yapılırken temel yaklaşımımız
basit, anlaşılır ve uygulanabilir
kriterler oldu. Sürdürülebilirlik
de bu üçünün toplamını oluşturmaktadır. Bu süreçte mevzuat
değişiklikleri olarak önemli iki
tane mevzuat değişikliği yaptık.
Bu değişikliklerden bir tanesi
özellikle dağıtıcı tadillerinde bayiler fesih bildirme alışkanlıklarını
oluşturmadıkları için sürekli idari
ceza durumuna düşüyordu. Biz
bu yükümlülüğü kaldırdık. Yine
sektörde otomasyon olarak bilinen 1240 sayılı kurul kararında
önemli sadeleştirmeler ve değişiklikler yaptık.”
İBB Ruhsat ve Denetim
Müdürü Mustafa Kemal
Karabayır:
“Pazar günleri Çalışma
Ruhsatı alınmayacak”
Bayi toplantısında konuşma yapan İBB Ruhsat ve Denetim Müdürü Mustafa Kemal Karabayır,
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değişen “Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun”
uyarınca akaryakıt istasyonlarının önümüzdeki yıldan itibaren
Pazar çalışma ruhsatı almasına
gerek kalmadığını söyledi. Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Karabayır;
“İstanbul’da 750 dolayında ruhsatlı akaryakıt istasyonu bulunuyor. Akaryakıt istasyonlarının
ruhsat alabilmeleri için birinci
öncelik istasyon kurulacak olan
yerin imar planlarında akaryakıt
istasyonu olarak hem 1/5000
ölçekte hem de 1/1000 ölçekte
gösterilmesi şart. Petrol Piyasası Kanunu’na göre aynı yön ve
güzergah üzerinde 1 kilometre
öncesinde ya da sonrasında
başka bir istasyonun olmaması
gerekiyor. Ayrıca cephe şartının
da 40 metre olması gerekiyor.
Bunun dışındaki diğer hususlarda daha çok istasyon içindeki
TSE’nin akaryakıt istasyonları
için belirlemiş olduğu 12820,
LPG istasyonları için belirlemiş
olduğu 11939 sayılı standartlara
uyma zorunluluğu var. Bunları
da sağlaması durumunda akaryakıt istasyonun kurulması pekala mümkün” dedi.
“Biz kanunları uygulamakla
yükümlüyüz”
Bayilerin ve yatırımcıların dikkat
etmesi gereken hususlardan
söz eden Karabayır; “Ortalıkta

mevzuatı bildiğini söyleyen ve
size akıl vermeye çalışan onlarca kişi var. Bu kişiler yüzünden
mağdur oluyorsunuz. Bunun için
her zaman hangi konuda yatırım
almayı düşünüyorsanız mutlaka
ilgili birimlerle görüşmenizde
fayda var. Müdürlük olarak bir
de ruhsat verildikten sonra yaptığımız denetimler var. Bu denetimlerde özellikle ruhsatlandırma
aşamasında onaylanan projelerinize uygun faaliyet gösterip
göstermediğinize ve belgelerinizin doğruluğuna dikkat ediyoruz. Bazı bayiler süreli belgelerin
süreleri dolduğunda kendilerine
yük olduğunu düşündükleri için
yeniletmiyorlar. Biz kanunları
uygulamakla yükümlüyüz, yorumlamakla değil. Eğer mevzuat
gereği olması gerekiyorsa bunu

sizden talep etmek en doğal
hakkımız. Sizin de bu konuda
gayretli olduğunuzu görüyoruz.
Bazı istasyonlar son zamanlarda istasyonun amacı dışında
bazı ticari faaliyetlere giriyor.
İstasyonların ilgili bölümlerinin
yeme, içme, kafe gibi hizmetlere kiralandıklarını görüyoruz. Bu
konuda ilgili bayilere uyarıları-

mızı yapıyoruz. Eğer yapınızın
bir bölümünü bu tür hizmetlere
kiraya verecekseniz, bizlere danışmanızda fayda görüyorum.
Çünkü çalışma ruhsatındaki iş
yerinin faaliyet türü bölümünde
akaryakıt satış ve servis ibaresi
var. Bu ibareye uygun olarak faaliyet göstermek lazım” dedi.

Katılımcılara plaket verildi

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS
Onursal Genel Başkanı İsmail Aytemiz'e
plaket takdim etti.

PÜİS Onursal Genel Başkanı İsmail Aytemiz,
PÜİS eski Genel Başkanı Muhsin Alkan'a
plaket takdim etti.

PETDER Başkanı Martin Thomsen EPDK
Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş'e
plaket takdim etti.

Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Fatih
Dönmez, EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı
Mehmet Ertürk'e plaket takdim etti.

EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı
Abdullah İnce, EPDK Petrol Piyasası
Dairesi Grup Başkanı Melih Özdoğan'a
plaket takdim etti.

Enerji Grubu Genel Yayın Yönetmeni Emin
Kaya, İBB Ruhsat ve Denetim Müdürü
Mustafa K. Karabayır'a plaket takdim etti.
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Haber

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji
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Bakanı Taner Yıldız ile standları ziyaret etti
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PÜİS standı ziyaretçi akınına uğradı
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PÜİS yöneticileri birlikte
standları ziyaret etti
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‘Temiz Tuvalet Konvoyu’
Türkiye yollarında
Müşteri memnuniyetinin sektör lideri OPET, karayollarında oluşacak tatil ve bayram yoğunluğu nedeniyle
kusursuz hijyen ve temizliği pekiştirmek üzere “OPET
Temiz Tuvalet Tırları”nı devreye alıyor. 3 ayda yaklaşık
180 istasyonda tuvaletlerin detaylı hijyenik temizliğinin
yapılacağı Temiz Tuvalet turunda ayrıca ‘temizlik ve
hijyen’e dikkat çeken broşürler ve temizlik kitlerinin de
dağıtımı gerçekleştirecek.
Temiz Tuvalet Kampanyası ile
Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesine imza
atan OPET, yaz tatili ve bayram
seyahatleri nedeniyle OPET istasyonlarında
yaşanabilecek
yoğun kullanıma çözüm bulmak için “OPET Temiz Tuvalet
Tırları”nı Türkiye turuna çıkarıyor. 1 Temmuz’da iki ayrı rotaya
doğru harekete geçecek tırlar,
3 ay içerisinde yaklaşık 10 bin
kilometre yol yaparak, 30 şehirdeki, 180 istasyona uğrayacak.
İhtiyacı olan istasyonlara malzeme tedariği yapacak olan tam
donanımlı tırlar, Türkiye’yi gezerken ‘temizlik ve hijyen’e dikkat
çekmeye yönelik olarak hazırlanan broşür ve temizlik kitlerinin
de dağıtımını yapacak.

“Tuvaletler bir ülkenin
medeniyet göstergesidir”
Temiz Tuvalet Kampanyası’nın
fikir lideri OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk,
proje kapsamında 14 yıl önce
8 milyon kişiye ulaşarak hijyen
eğitimi verdiklerini belirterek,
şunları söyledi: “Sektörümüzde
9 yıldır kesintisiz ‘Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Marka seçilmemizde de bu kampanyamızın
önemli etkisi olduğunu biliyoruz.
Tuvaletler, bir ülkenin medeniyet göstergesidir. 14 yıl önce
başlattığımız kampanyamız, bizim temiz ve sağlıklı toplum yaratma mücadelemizdir. Temiz
Tuvalet kampanyasını kendi istasyonlarımızda uygularken, 72
ili gezerek 6 milyon kilometre
yol kat ettik. Köy ve kasabalar-
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da halka, okullarda öğretmen
ve öğrencilerimize seminerler
verdik. OPET ve TSE’nin işbirliği
ile halka açık tuvaletler için belirlenen standartların da İçişleri
Bakanlığı’nca işyeri ve restoran
tuvaletleri dahil olmak üzere tüm
tuvaletlerde zorunlu kılınmış olması OPET’in bu konudaki basarısını teyitlemektedir. Her geçen gün kampanyamızın boyutu
değişerek yaygınlaşıyor. Şimdi
de yaklaşan bayram öncesinde
hali hazırda zaten temiz olan
tüm tuvaletlerimizde müşterilerimizin yoğunluk nedeniyle sıkıntı
yaşamaması için tırlarımız yola
çıktı. Bir bakıma bu uygulamamıza tüm ‘OPET’lerde bayram
temizliği’ diyebiliriz. Sağlıklı bir
gelecek için projemizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”

Haber

EPDK’DAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE

“FİYAT” UYARISI!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,
son zamanlarda özellikle bazı
yabancı menşeili dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin fiyatlarının tespitinde kar marjında
artışa gittiğini, Kanun ve Kurul
Kararı ile belirlenen çerçeveye
uygun olmayan bir şekilde fiyat
belirlemeye başladıklarını tespit
ettiklerini söyledi. Yılmaz, Petrol
Piyasası Kanununa göre benzin
ve motorin fiyatlarının en yakın
serbest piyasalardaki fiyat oluşumuyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.
“Tüketicinin mağdur
edilmesine asla seyirci
kalmayız”
Fiyatların, Kanundaki kriterlere
uygun oluşmadığı durumlarda
EPDK’ya tavan fiyat belirleme
yetkisi verildiğini hatırlatan Baş-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı
Mustafa Yılmaz, son günlerde kar marjında artışa yönelen bazı yabancı menşeili dağıtım şirketlerini tespit edip,
bu şirketleri uyardıklarını belirtti. Yılmaz, “Bu şirketler gerekli adımları atmazsa EPDK üzerine düşeni yapar” diyerek yeniden tavan fiyat uygulamasına gidebileceklerinin
sinyalini verdi.
kan Yılmaz, “EPDK’nın bu yetkiyi nasıl kullanacağı ‘Akaryakıt
Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul
Kararı’ ile ortaya konulmuş olup,
akaryakıt şirketlerinden bu Karardaki yapıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Biz sektörün
şeffaf, liberal ve rekabetçi yapısının korunması için üzerimize
düşeni yapmaya daima hazırız.
Ancak tüketicinin mağdur edilmesine de asla seyirci kalmayız”
dedi.
“Yazılı uyarılarımızı yaptık”
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,

daha fazla kar elde etmek için
Kanun ve Kurul Kararı ile belirlenen çerçeveye uygun olmayan
fiyatlandırmalara kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı. Yılmaz,
“Bu konuda yazılı uyarılarımızı
yaptık. Özellikle yabancı menşeili olan bu şirketlere kar marjlarını gözden geçirerek mevzuatta
belirtilen kriterlere uygun hale
getirmesi yönünde ihtarda bulunduk. Gerekli adımların atılmaması durumunda Kurumumuz
Kanun ile kendisine verilen yetki
çerçevesinde işlem yapacaktır”
dedi.
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Koç Spor Şenliğinde
Süper Kupa Tüpraş’ın

Koç Topluluğunun kurucusu
merhum Vehbi Koç’un 1989’da
başlattığı, çalışma yaşamında
denge için spor, eğlenme ve
dinlenmeyi hatırlatma hedefi ile
düzenlenen Koç Topluluğu Spor
Şenliğinin bu yıl Nisan ayında
başlayarak ve 70 gün süren
müsabakalarında İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir ve
Adana Bölgelerinde 83 şirkette
görev alan 3.765 sporcu yarıştı.

Koç Topluluğu bünyesindeki şirketler arasındaki iletişimi
artırarak, çalışanların farklı şirketlerin çalışanlarıyla dostluklar kurması ve beden-ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Koç Topluluğu Spor
Şenliği’nin bu yıl 26.’sı düzenlendi.
11 farklı branşta mücadele edilen şenliğin kapanış ve İstanbul
Bölgesi kupa ve madalya töreni, Koç Topluluğu Spor Kulübü
Bağlarbaşı Korusu’nda yapıldı.
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Tüpraş, şenliklere İstanbul Bölgede 10 branş, 8 takım, 165
sporcu ile katılarak 8 kupa 129
madalya, İzmir Bölgesi’nde 5
branş 6 takım 67 sporcu ile katılarak 6 kupa 67 madalya, Ankara Bölgede 3 branş 3 takım
47 sporcu ile katılarak 1 kupa
ve 7 madalya kazandı. İstanbul
Bölgesi’nde; Tüpraş Erkek Voleybol, Kadın Voleybol ve Tenis
takımları şampiyon, Futbol, Kadın Atletizm ve Bowling takımları
ikinci, Erkek atletizm ve Veteran
futbol takımları ise üçüncü oldu.
İzmir Bölgesi’nde Tüpraş Futbol,
Masa Tenisi ve Bowling takım-

ları şampiyon, Erkek Voleybol
ikinci, Basketbol ve Bowling 2
takımları ise üçüncü oldu. Ankara Bölgesi’nde ise Masa Tenisi
takımı şampiyon oldu.
Süper Kupa Tüpraş’ın
Kapanış töreni öncesinde gerçekleşen bölgeler arası futbol
süper kupa final karşılamasını
ise Arçelik’i 1-0 yenen Tüpraş
kazandı. Final karşılaşması sonrası tüm branşlarda dereceye
giren takım ve sporculara ödülleri verilirken, süper kupayı kazanarak büyük sevinç yaşayan
Tüpraş Futbol Takımı’nın kupasını CEO Levent Çakıroğlu verdi.

jında, “Şirketlerin büyüklüklerini finansal göstergeleri kadar,
güçlükler karşısında verdikleri
mücadeleler, dayanışma ve takım ruhu ile elde ettikleri başarılar belirler. Çalışanlarının sevgi
ve saygıyla, uyum içerisinde,
etkin bir iletişim ve ortak tek bir
hedefe yönelik varlık gösterdiği
bir şirket, büyük bir şirkettir. Birlikte sevinip üzülebilen şirketler,
aynı zamanda büyük bir ailedir
de” dedi. Sonbaharda düzenlenecek kutlama programında
şirketini başarıyla temsil eden
Tüpraşlı sporcular sertifikalarını
alacak.

Tüpraş’ta 2006 yılında çalışma
hayatını zenginleştirmek üzere
kurulan takımların ve bireysel
başarılarını yükselten sporcu
sayısı giderek artmaktadır. Hem
hem kuruluş içi hem de kuruluş
dışı müsabakalarla zenginleşen
sportif aktiviteler çalışan motivasyonunu arttırıyor. Bunun yanı
sıra dört rafinerisinde bahar aylarında düzenlenen Streetball
turnuvalarına yüzlerce çalışan
oluşturdukları takımlar ile mücadele ederken, kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde
Batman Engelliler Basketbol takımını da destekliyor.

“Şirketlerin büyüklüklerini,
dayanışma ve takım ruhu
ile elde ettikleri başarılar
belirler”
Bağlarbaşı Korusu’nda sporcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen şenlik kapanış töreni,
Tüpraş çalışanlarından oluşan
“Tüpraş BigBand” grubunun
verdiği konserle sona erdi. Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut,
Tüpraş çalışanları ile paylaştığı
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LPG’ciler “rekabet
yok” gerekçesiyle petrol
piyasasından çıktı

ANAPET markasıyla 2013 yılında dağıtıcı lisansı alarak petrol piyasasına
giren Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD
(ANALPGSİAD) üyesi şirketler, EPDK’nın
rekabeti önleyici kararlarını gerekçe göstererek piyasadan çekilme kararı aldı.
Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD
(ANALPGSİAD) üyeleri petrol piyasasından çekilme kararı aldı.
ANALPGSİAD üyesi 11 şirket,
ANAPET markasıyla 2013 yılında lisans alarak akaryakıt piyasasına girmişti. Çekilme kararında EPDK’nın yıllık 60 bin ton satış zorunluluğu, 37,5 milyon TL
aktif büyüklük şartı benzeri rekabeti önleyici kararları etkili oldu.
ANALPGSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Atalay Armutcu, düzenleyici otoritenin petrol piyasasında rekabet ortamı istemediğini,
aldığı her kararın piyasada grup
tekeli bir pazar yapısı oluşturmaya yönelik olduğunu söyledi.

şirketlere petrol piyasasına girmelerini tavsiye etmediklerine
dikkat çeken Armutcu, petrol piyasasında rekabetten uzaklaşılmasının akaryakıt kaçakçılığını
tetiklediğini kaydetti. Kaçakçılığın artmasının EPDK’yı piyasa ekonomisinden biraz daha
uzaklaştıran kararlara yönlendirdiğini savunan Atalay Armutcu,
şunları söyledi:

“Üyelerimize petrol
piyasasına girmelerini tavsiye
etmiyoruz”
Mevcut şartlarda dernek üyesi
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“Düzenlemeler rekabeti engelliyor, rekabetin işlememesi kaçakçılığı özendiriyor, kaçakçılığın artması aşırı düzenlemeye
yol açıyor. Bu kısır döngü özellikle küçük hacimli firmalar açısından önemli risk oluşturmaktadır. Yakın gelecekte bu döngüden çıkılamayacağını tahmin ettiğimizden petrol piyasasından
çekilme kararı aldık.”

Haber

4. GO Bayi Konseyi
İstanbul’da düzenlendi

Birçok özgün özelliğiyle akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlatan GO, Bayi Dostu BADO felsefesi ile de fark
yaratmaya devam ediyor. BADO felsefesi kapsamında bayilere ‘yönetimsel süreçlerde söz hakkı’ tanıyan GO Bayi
Konseyleri’nin dördüncüsü İstanbul’da düzenlendi.
Bayilere ‘adil paylaşım’ ve ‘yönetimsel süreçlerde söz hakkı’
sunan GO’nun BADO felsefesin
en önemli platformu olan GO
Bayi Konseyleri’nin dördüncüsü, 23 Temmuz 2015 Perşembe
günü Radisson Blu Bosphorus
Hotel’de düzenlendi.
GO bayi temsilcileri konsey
platformunda buluştu
İpragaz CEO’su Selim Şiper,
İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, GO Satış Müdürü Hakan Çelik ile GO yöneticilerinin katıldığı 4. GO Bayi
Konseyi’nde Türkiye’nin dört bir
yanındaki GO bayilerini temsilen 10 GO bayisi yer aldı. 4. GO
Bayi Konseyi’nde, sektör ve pazardaki güncel gelişmeler, mevcut durum ve potansiyeller ele
alındı. Süreçlere ilişkin bilgi akışının da sağlandığı 4. GO Bayi
Konseyi’nde, GO Bayi temsilci-

leri ve GO yönetimi fikir alışverişinde bulundular.
“GO, sağlıklı, güçlü ve emin
adımlarla ilerliyor”
4. GO Bayi Konseyi’nde yaptığı
konuşmada GO’nun emin, sağlıklı ve güçlü adımlarla gelişim
gösterdiğine dikkat çeken İpragaz CEO’su Selim Şiper, “Türkiye akaryakıt sektörünün genç
ve dinamik markası GO, birçok
özelliği ile fark yarattı, yeni bir
dönem başlattı. Yakıt ve hizmet
kalitesi ile ayrışan GO, kısa sürede yolların aranan markası
oldu. GO, sağlıklı, güçlü ve emin
adımlarla yoluna devam ediyor;
her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor” dedi.
“GO yollara çıktığı ilk
günden bu yana başarılarını
sürdürüyor”
GO’nun güçlü bayi yapılanması
ile de sektöründe farklılaştığı-

nı belirten İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay ise
“Uluslararası nitelikte titiz bir hazırlık aşamasıyla örnek bir markalaşma süreci geçiren GO, yollara çıktığı ilk günden bu yana
yeni nesil yakıt istasyonlarında
da bu başarısını sürdürüyor. Bu
önemli başarı bizlerin olduğu
kadar, tüm GO bayilerinin de
eseri. Bugün geldiğimiz noktayı,
her bir GO bayisinin başarılarının toplamı olarak kabul ediyoruz” dedi. Aratay, temsil süreleri
dolduğu için konseye son kez
katılan GO bayilerine bugüne
kadar olan katkılarından dolayı
da teşekkürlerini sundu.
4. GO Bayi Konseyi’nde katılımcı grubun iki yıllık temsil sürelerinin dolması nedeniyle, son üç
konsey kararları genel olarak
değerlendirildi, uygulamalar ve
sonuçlar ele alındı. 4. GO Bayi
Konseyi “Ben Olsaydım” başlıklı son bölümde bayilerin görüş
ve önerilerini paylaşması ile tamamlandı.
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LPG lisans başvurularında
sorumlu müdür sözleşmesi
şartı kaldırıldı

EPDK tarafından hazırlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Lisans Başvurusu
ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı”
25 Haziran 2015 tarihli Resmi
Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile LPG
dağıtıcı ve LPG otogaz bayilik
lisansı başvurularında sorumlu
müdür sözleşmesi zorunluluğu
kaldırıldı. Ayrıca, Adli Sicil Belgesi tanımına “internet üzerinden e-Devlet Kapısından alınmış
sabıka kaydı” ifadesi eklendi.
Söz konusu değişikliğe göre,
lisans başvurusu için gerekli
belgelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile asgari mesafe
tespit tutanağı dışındaki diğer
belgelerde, ilgili belgeyi düzenleyen makamın resmi mührüyle
“Aslı gibidir” olarak onaylanmış
sureti de kabul edilecek. Vergi
kimlik belgesinin başvuran kişi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG dağıtıcı ve
LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında sorumlu müdür
sözleşmesi zorunluluğunu kaldırdı.
veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti veya
E-Vergi Levhası çıktısı da kabul
edilecek. Lisans alma bedelinin
internet bankacılığı ile yapılan
ödemelerde banka dekontunun
çıktısı da kabul edilecek.

durumundaki gerçek kişiler için
aranacak. Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi
tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilecek.

Halka açık şirketlerde hisse
sahipleri için Adli Sicil
Belgesi aranmayacak
Şirketler tarafından yapılan lisans
başvurularında Adli Sicil Belgesi
başvuru sahibi şirkete sadece
doğrudan ortak olan gerçek
kişiler için aranacak. Başvuru
sahibinin halka açık anonim
şirket olması halinde, halka açık
hisselerin sahipleri için Adli Sicil
Belgesi aranmayacak.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri
diğer lisans türleri için de lisans
başvurusunda
bulunurlarsa,
LPG dağıtıcı lisans dosyasında
mevcut Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer
Beyanı, adli sicil belgeleri veya
yetki belgesini Kuruma ibraz
ettikleri yazının tarih ve sayısı
ile beraber bu belgelerin halen doğru ve geçerli olduğunu
beyan etmeleri durumunda, bu
belgeleri Kuruma tekrar ibraz etmeleri gerekmeyecek.

Adli Sicil Belgesi kooperatifler,
dernekler ve vakıflar tarafından
yapılan lisans başvurularında
başvuru sahibinin yöneticisi
veya temsil ve ilzama yetkilisi

Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular,
başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılacak.
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Rekabet Kurumu Başkanlığı’na
Prof. Dr. Ömer Torlak atandı
Prof. Dr. Nurettin
Kaldırımcı’nın görev
süresinin dolmasının
ardından Reşit Gürpınar tarafından vekaleten yürütülen Rekabet
Kurumu Başkanlığı’na
Prof. Dr. Ömer Torlak
getirildi.
Bir süredir Reşit Gürpınar tarafından vekaleten yürütülen
Rekabet Kurumu Başkanlığı’na
Prof. Dr. Ömer Torlak getirildi.
Rekabet Kurulu’nda boş bulunan üyeliklere ise Arslan Narin

ve görev süresi bir süre önce biten Kenan Türk yeniden atandı.
Narin, Rekabet Kurumu 2. Başkanı olarak görev alacak.
7 kişilik kurulda Reşit Gürpınar,

Fevzi Özkan, Tahir Saraç ve
Metin Arslan’ın ise görev süreleri devam ediyor. Bu arada
Denetim ve Uygulama 1. Daire
Başkanlığı’na da Kürşat Ünlüsoy
getirildi.

EPDK’da yeni atamalar
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcılığına Mehmet Ertürk atandı.
Daha önce EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı olarak görev
yapan Uğur Cingi, Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

Daha önce Başkan Yardımcılığı
görevi yapan Ahmet Ocak ise
Elektrik Piyasası Daire Başkanı
oldu. Tarifeler Dairesi Başkanı
olarak görev yapan Mehmet Er-
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türk ise Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ertürk’ten boşalan
Tarifeler Dairesi Başkanlığı’na
Grup Başkanı Hasan Alma’nın
vekalet edeceği açıklandı.

Haber

Türkiye
“BABA”sını
kaybetti
Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel tedavi gördüğü Ankara Güven
Hastanesi›nde solunum yolu
enfeksiyonu ve kalp yetmezliği
nedeniyle 17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybetti. 91 yaşında hayata veda eden Süleyman Demirel, PÜİS camiasının
her zaman en büyük destekçilerinden oldu. PÜİS Genel Merkez
Kompleksi’nin açılışını yapan
Demirel, görevi süresince gerçekleştirilen PÜİS Şuralarını da
himaye etmişti.
10 yıl 5 ay başbakanlık koltuğunda oturan, altı dönem Isparta milletvekilliği yapan Demirel,
1980’den sonra 7 yıl siyasetten yasaklandı. Altı kez kalktığı

Türk siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel vefat etti. Daima PÜİS camiasının en büyük destekçilerinden olan Demirel’in, doğup büyüdüğü baba
ocağı Isparta’nın Atabey İlçesi’ne bağlı İslamköy›deki cenaze
törenine Türkiye’nin dört yanından binlerce kişi katıldı.

başbakanlık koltuğuna yedi kez
oturan ve hükümet kuran De-

mirel, 16 Mayıs 1993’te Türkiye
Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 65 yıllık eşi Nazmiye Demirel’i 27 Mayıs 2013’te
kaybeden Demirel için, bu yıl
Isparta’da Süleyman Demirel
Demokrasi ve Kalkınma Müzesi
açıldı. Demirel, Türkiye’nin en
genç genel müdürü, en genç
başbakanı, İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra
en uzun süre Başbakanlık yapan siyasetçisi oldu.
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ŞUBE BAŞKANLARIMIZ
ANKARA ŞUBESI
İbrahim Uğurlu

Adres: Çiğdem Mahallesi 1545.Sokak No:7
Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 16 76
Faks: 0312 284 15 22

ANTALYA ŞUBESİ
Yusuf Akçay

Adres: 100. Yıl Bulvarı Yıldırım Apt. No: 28/2 ANTALYA
Tel: 0242 242 32 66
Faks: 0242 242 31 94

BATMAN ŞUBESİ
Aydın Sarı

Adres: Turgut Özal Bulvarı Murat Apartmanı No: 72/3
BATMAN
Tel/Faks: 0488 213 16 31

ERZURUM ŞUBESİ
A.Vahit Bingöl

Adres: Lale Paşa Mahallesi 50. Yıl Caddesi
Kazım Karabekir İş Merkezi Zemin Kat No: 24 Yakutiye / ERZURUM
Tel: 0442 233 73 22
Faks: 0442 233 55 27

İSKENDERUN ŞUBESİ
Doğan Erten

Adres: Tayfun Sökmen Bulvarı Kütükler İş Hanı Kat: 1 Daire 2
İskenderun / HATAY
Tel/ Faks: 0326 613 90 88

İSTANBUL ŞUBESİ
İsak Koç

Adres: Vatan Cad. Molla Şeref Mah. Duysak Apt.
No:57/3 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 85 27
Faks: 0212 533 98 96

İZMİR ŞUBESİ
Onur Yaman

Adres: Talatpaşa Bulvarı No: 84/2 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 422 22 16
Faks: 0232 463 47 73
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İZMİT ŞUBESİ
Ali Gözübüyük
Adres: Kemalpaşa Mahallesi Ankara Cad. Bilyıl Apt.
No:133 Daire: 6 İzmit / KOCAELİ
Gsm: 0532 244 67 50

KAYSERİ ŞUBESİ
Nuh Mehmet Delikan

Adres: İnönü Bulvarı Yılmaz İş Merkezi No: 46/3
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0352 336 61 66
Faks: 0352 336 61 67

KIRIKKALE ŞUBESİ
Kemal Gözüyukarı

Adres: Tüpraş Dolum Tesisleri Şoförler Kafeteryası Park
Sahası Hacılar / KIRIKKALE
Tel/ Faks: 0318 266 93 11

KONYA ŞUBESİ
Ali Duran

Adres: Vatan Caddesi Ergün İşhanı No: 2/201 KONYA
Tel: 0332 321 23 13
Faks: 0332 321 29 12

MERSİN ŞUBESİ
Mustafa Yavuz

Adres: İsmet İnönü Bulvarı Derya Apt. No: 170/2
MERSİN
Tel: 0324 325 09 70
Faks: 0324 328 23 00

SAMSUN ŞUBESİ
Zafer Güler

Adres: Kale Mah. Atatürk Bulvarı Çenesizler Han
No:38 Kat:3 Daire:140 / 306 İlkadım / SAMSUN
Tel: 0362 431 21 22
Faks: 0362 431 21 33

TRABZON ŞUBESİ
Aytekin Çanakçıoğlu

Adres: İskenderpaşa Mah. Sümer Sokak No: 6/1
TRABZON
Tel: 0462 323 15 56
Faks: 0462 322 10 61

TRAKYA ŞUBESİ
Hasan Pazarcı

Adres: Eski Sanayi Çarşısı Erbil İşhanı No: 3/69
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Tel/Faks: 0282 261 51 05
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