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başyazı

2010 Yılına
Girerken...

Muhsin ALKAN
PÜİS Genel Başkanı

B

ilindiği gibi, 2008 yılının ortalarında ABD’de
finansal kriz olarak başlayıp, dalga dalga
tüm ülkelere yayılan ve 2008’in son aylarında ise tüm dünya ekonomilerini etkisi altına alan
büyük bir ekonomik krizin içine girdik. Büyüklüğü
1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu
krizin etkilerini, biz de 2008’in Eylül ayından itibaren yoğun bir şekilde yaşamaya başladık. 2009 yılında Ülkemizdeki tüm sektörleri etkileyen global
kriz, sektörümüzü de önemli ölçekte ve olumsuz
yönde etkiledi.
Bu krize bağlı olarak, dövizde, faiz oranlarında
meydana gelen anormal ölçüdeki dalgalanmalar
ve akaryakıt pazarının %5 oranında daralması gibi
nedenlerle, bu krizin olumsuz etkilerini sektörümüzde çok somut olarak yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Bu dönemde, dağıtıcıların
çek opsiyonlarını düşürmeleri, bayilerimizi mağdur eden önemli konulardan biri oldu.
Ekonomik krizin etkilerini azaltmak için, hükümetin çeşitli sektörlerde aldığı önlem paketleri, bu
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sektörlerde geçici de olsa olumlu etkiler yarattı.
Özellikle bazı sektörlerde Özel Tüketim Vergilerinde yapılan indirimlerin olumlu etkileri üzerine, biz
de akaryakıt piyasasında esasen çok yüksek olan
Özel Tüketim Vergisi’nde bir indirime gidilmesinin sektöre ve daha da önemlisi Ülke ekonomisine çok ciddi olumlu katkılar yapacağını dile getirdik. Bu söylemimizi çok çeşitli platformlarda tekrar
ettik. Ne yazık ki, Hazinemizin en güvendiği ve en
çok faydalandığı vergi dilimi olan akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV’de herhangi bir indirime gitmeyi
Maliye Bakanlığımız göze alamadı.
Hatta, bayilerin kâr marjlarının tırpanlandığı, nakliye ücretlerinin ise tamamen budandığı 27 Haziran 2009 tarihli tavan fiyat uygulaması esnasında ve 31 Aralık 2009 tarihinde bu vergiler önemli oranlarda artırılarak sektör biraz daha darboğaza
itildi. Burada bir kere daha altını çizmek istiyorum,
akaryakıtta vergi indirimine gidilmesi çok önemlidir. Ben, gerek bu ülkenin bir vatandaşı olarak, gerekse PÜİS’in Genel Başkanı olarak bunu çok uzun
bir süreden beri dile getiriyorum.

d

Çünkü inanıyorum ki, bu vergilerin bu denli yüksekliği, akaryakıttaki kaçağı teşvik etmekte, arttırmakta, ayrıca özellikle ihracatçının yurt dışı piyasalarda rekabet şansını ciddi oranda düşürmektedir.
Bu vergilerin yüksekliği nedeniyle ihracatçı ürettiği ve ihraç ettiği mallarda maliyetleri düşürememekte, bu da gayet doğal olarak ihracatçımızın dış piyasalarda rekabet şansını büyük ölçüde engellemektedir. Dolayısıyla bir kere daha tekrar ediyorum ki, akaryakıtın üzerindeki vergiler mutlaka düşürülmelidir.
2009 yılında sektörün tümünü ve özellikle bayilerimizi çok büyük mağduriyetlere uğratan tavan
fiyat uygulaması, hepimizin üzerinde derin izler bıraktı. EPDK’nın kararıyla 27 Haziran 2009 tarihinde başlayan ve iki ay süren tavan fiyat uygulaması ile bir yandan bayilerimizin kârları bir gecede %30 oranında düşürülürken, öte yandan nakliye ücretleri de ellerinden alındı. PÜİS olarak yaptığımız tüm girişimlere rağmen, en çok bayileri mağdur eden bu uygulama, ne yazık ki 27 Ağustos 2009 tarihine kadar 2 ay süreyle devam etti. Gerek tavan fiyat uygulaması döneminde bayilerimize tanınan kâr oranlarında herhangi bir iyileştirmeye gidilmemesi, gerekse verilen nakliye ücretlerinin 2004 yılında uygulanan ve rayiç bedelin oldukça gerisinde kalması nedeniyle bayilerimizin mağduriyetleri hâlâ devam etmektedir. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için kâr marjlarının ve nakliye ücretlerinin
en kısa süre içinde artırılması kaçınılmazdır.
EPDK tarafından bugüne kadar 3500 bayimize haksız olarak kesilen ve boyutu
caydırıcı değil öldürücü olan idari para cezaları, sektörümüzün üzerinde hâlâ
kara bir bulut olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle kırsal bölgelerdeki bayilerimize kesilen ve istasyonun bedelinin dahi üzerinde olan
idari para cezaları sorunu ne yazık ki 2009 yılında da çözümlenememiştir. Bayilerimiz umutla Başbakanımızdan, Hükümet Üyelerinden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan ve
TBMM üyelerinden idari para cezaları sorununun çözümünü beklemektedirler.
On yılı aşkın bir süredir sektörümüzün kanayan yarası olan kaçak akaryakıt sorununun çözümünde ne yazık ki 2009 yılında bir gelişme kaydedilememiştir. Sektörümüzü töhmet altında bırakan, devletimizi yıllık 5 milyar dolar vergi kaybına
uğratan, haksız rekabet yaratan akaryakıt kaçakçılığı, ulusal
marker, yazar kasa gibi bayilerimize maddi ve manevi külfetler getiren enstrümanlara rağmen önlenememiştir. PÜİS olarak, kaçak akaryakıtın önlenmesi için ulusal bir seferberlik
ilan edilmesinin şart olduğunu öteden beri ifade etmemize
ve ziyaret ettiğimiz devlet büyüklerinden ve her platformda
yetkililerden bunu talep etmemize rağmen, 2009 yılında bu
talebimiz gerçekleştirilmedi. Dileğimiz 2010 yılında bu seferberliğin ilan edilerek, kaçak akaryakıtın tamamen önlenmesidir. Bu bağlamda, ÖTV’den muaf tutulan yakıtlar, 10 numaralı
madeni yağ adı altında satılan yakıtlar da mutlaka mercek altına alınmalı ve iyi bir denetim mekanizması ile bu yakıtların piyasada satılması önlenmelidir.
Bu vesileyle 2010 yılında gerekli yasal düzenlemelerin
yapılarak, sektörümüzün ve bayilerimizin tüm sorunlarından arındırılması dileğiyle, sektörümüzün tüm aktörlerinin ve bayilerimizin yeni yıllarını Şahsım ve PÜİS camiası adına kutluyorum.
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PÜİS, TBMM Enerji
Komisyonu’nu Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Muhsin Alkan Başkanlığındaki PÜİS heyeti, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Dr. Hasan Ali Çelik
ve Komisyon Üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, bayilerin yaşadığı sorunları gündeme
getiren PÜİS heyeti, özellikle bayilere kesilen ağır idari para cezalarının tecili ile bayilerin
faaliyetlerini büyük ölçüde engelleyen mevzuat hükümlerinin revizyonu için Komisyon
Başkanı Çelik’ten yardım talebinde bulundu.

G

enel Başkanımız Muhsin Alkan,
Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, Genel Başkan Yardımcılarımız İmran Okumuş, Emre Küçükçağlayan, Fesih Aktaş ve Alaeddin Kavak, Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Gül,
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Sözen ve Davut Bülbüloğlu, Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız
Şeref Şahin ve Genel Başkan Başdanışmanı Osman Karamete’den oluşan PÜİS heyeti, 9 Aralık 2009 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Dr. Hasan Ali Çelik’i ziyaret etti. Oldukça samimi bir havada geçen görüşmeye; Komisyon Üyeleri AK Parti Siirt Milletvekili Afif
Demirkıran ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu da katıldı. Yaklaşık
1 saat süren görüşmede, PÜİS heyeti, bayilerin sorunları ve PÜİS’in bu sorunlara
yönelik çözüm önerilerini aktardı.
İdari para cezaları gündeme getirildi
Akaryakıt sektöründe, bayiler açısından
tam bir kaos dönemi yaşandığını ifade
eden PÜİS Heyeti, Komisyon Başkanı ve
Üyelerine, özellikle bayilere haksız olarak
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kesilen ağır idari para cezaları ve bayilerin
ticaretini büyük ölçüde kısıtlayan mevzuattaki sorunlu hükümlere ilişkin görüşlerini aktardı. Bu iki sorunun bayiler açısından son derece hayati önem arz ettiğini ifade eden PÜİS Heyeti, bu sorunların
mümkün olan kısa zamanda çözülmesi
gerektiğini söyledi. İdari para cezalarının
tecil edilmesi için Komisyon Başkanı ve
üyelerinden gerekli desteğin verilmesini

talep eden PÜİS Heyeti, bayileri mağdur
eden önemli konulardan birinin de kaçak akaryakıt olduğunu vurgulayarak, sorunun çözümü için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
“Enerji Komisyonu Başkanımız
sektörün sorunlarından haberdar”
Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Muhsin Alkan; “Biz Sayın Komisyon Başkanımıza ha-

d

yırlı olsun demek için gittik. Uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerine sektörle ilgili sorunları da aktarma fırsatı
yakaladık. Hem Sayın Komisyon Başkanımız
hem de iki Komisyon Üyesi ile birlikte gayet
güzel bir fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
Ağırlıklı olarak bayilere kesilen idari para cezalarını konuştuklarını belirten Genel Başkanımız Muhsin Alkan, şunları söyledi:
“İdari para cezaları sorununa çözüm aradık. Bayilerin haksız yere cezalandırıldığını izah ettik ve onlar da sorunun farkında
olduklarını belirttiler. Bundan sonra da sürekli kendileriyle görüş alışverişinde bulunacağız. Çok verimli ve olumlu bir görüş-

me yapmış olduk. Sayın Komisyon Başkanımız ve Komisyon Üyelerimizin sıkıntılarımıza çok duyarlı olduklarını, akaryakıt
sektörünün her türlü sorunundan haberdar olduklarını görmüş olduk. Hatta bizden sorunlarımızı yazılı olarak kendilerine
iletmemizi istediler. Bu görüşü en kısa zamanda hazırlayıp ileteceğiz.”
“Kaçak miktarında azalma olmaması
dikkat çekici”
Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Genel Sekreterimiz Güner Yenigün ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesinin üzerinden 5-6 yıl geçme-
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sine rağmen, akaryakıttaki kaçakta gerek
miktar ve gerekse de parasal yönden herhangi bir azalma olmamasının çok dikkat
çekici ve üzücü olduğunu söyledi. Yazar
kasa ve ulusal marker gibi bazı ek önlemlerin de devreye girmesine rağmen kaçak
miktarının düşmemesinin üzerine mutlaka titizlikle gidilmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreterimiz Yenigün; “Bu konuda bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seferberlikte PÜİS’e
verilecek her türlü görevi severek yapmaya hazırız. Ayrıca Sayın Komisyon Başkanı
ve üyelerinin talep ettikleri raporu da en
kısa zamanda kendilerine sunacağız” şeklinde konuştu.
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PÜİS’in Mevzuat Değişikliği Önerileri
Meclis Gündemine Alınacak
PÜİS Heyeti, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Üyesi Halil Mazıcıoğlu’nu yeniden ziyaret etti

G

enel Başkanımız Muhsin Alkan ve
Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nu ziyaret ettiler.
Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, 3 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette başta idari para cezaları olmak üzere, PÜİS’in petrol piyasası mevzuatında yapılması gereken değişiklikler konusunda hazırladığı ve daha önce Genel
Sekreterimiz Güner Yenigün tarafından
kendilerine iletilen rapor hakkında Halil
Mazıcıoğlu’na ayrıntılı bilgi aktardılar. İdari para cezaları nedeniyle bugüne kadar
3500 bayinin haksız yere ceza aldığını ifade eden PÜİS heyeti, bayilerin bu haksız
cezalar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını, ceza alan bayilerin genellikle kırsal bölgelerdeki bayiler olduğunu, bu ba-
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yilerin bir kısmının istasyonlarını satsalar
dahi bu cezayı ödemeyeceklerini belirterek, idari para cezalarının tecil edilmesini
talep ettiler.
Bilindiği gibi Genel Sekreterimiz Güner
Yenigün, 7 Ocak 2010 tarihinde Komisyon Üyesi Halil Mazıcıoğlu’nu ziyaret ederek PÜİS’in, petrol piyasası mevzuatında
yapılması gereken değişiklikler için hazırladığı gerekçeli önerileri içeren raporu,
TBMM Enerji Komisyonu Üyesi ve AK Parti
Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’na
iletmişti. Mazıcıoğlu, bu önerilerin,
TBMM’nin yetkisinde olanlarının incelenmesini ve uygun görülenlerinin acilen Komisyon gündemine alınarak, gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etmişti.
Akaryakıt bayilerinin karşılaştığı haksız
uygulamaların ve oluşan mağduriyetlerin
önlenmesi için PÜİS tarafından hazırlanan
mevzuat değişiklerine ilişkin gerekçeli ra-

por, kaçakçılık dışındaki idari para cezalarının tecil edilmesi, ulusal markerin kaçak
akaryakıtın tek göstergesi olmaktan çıkarılması, bayilere satın aldıkları akaryakıtın
analizini doğrudan doğruya yapabilmelerine imkan tanınması gibi konular başta
olmak üzere, mevzuatta bayi aleyhindeki
birçok adil olmayan hükümlerin değiştirilmesine ilişkin gerekçeli önerileri içeriyor.
“TBMM’nin yetkisinde olan önerileri
acilen gündeme alacağız”
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katibi ve
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mazıcıoğlu da, Genel Başkanımız Muhsin Alkan
ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün’e
PÜİS’in bayilerin mağduriyetini önlemek
adına yapmış olduğu mevzuat değişikliği önerilerinin derhal incelenerek, uygun
görülenlerin acilen Komisyon gündemine
alınacağını ifade etti.
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PÜİS Heyeti, Müsteşar Metin KİLCİ
ile Bir Kez Daha Görüştü
Genel Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci’yi, sektörün ve akaryakıt
bayilerinin sorunlarını görüşmek üzere bir kez daha ziyaret ettiler.

2

Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, idari para
cezaları başta olmak üzere, akaryakıt sektörünün ve bayilerin sorunlarının çözümü için, PÜİS tarafından kapsamlı olarak hazırlanan mevzuat değişikliğini içeren rapor görüşüldü. Genel Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci’den, PÜİS’in mevzuat değişikliği önerilerinin 2010 yılında hayata geçirilmesi için gerekli adımların acilen atılması talebinde bulundular.
Müsteşar Metin Kilci PÜİS’in bu talebi üzerine, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili üst düzey bürokratları ile görüşerek, PÜİS’in mevzuat önerisi raporunun acilen incelenmesini ve
PÜİS’le temasa geçerek acilen bir sonuca bağlanması talimatını verdi. Müsteşar Metin Kilci ayrıca petrol piyasası mevzuatının
yeniden düzenlenmesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
2010 yılı hedeflerinin arasında yer aldığını ifade etti.
Bilindiği gibi PÜİS heyeti, 10 Ağustos 2009 tarihinde de Müsteşar Metin Kilci ile görüşmüş ve tavan fiyat uygulaması başta
olmak üzere, mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda Sayın Müsteşarı bilgilendirmişti.
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“Yangın Yönetmeliği” Sorununa İlişkin
PÜİS’in Önerileri Benimsendi
Bayilerin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe
konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” nedeni ile
yaşadıkları sorunların çözümü için kapsamlı bir çalışma yürüten PÜİS’in konuya
ilişkin çözüm önerileri akaryakıt ve LPG sektörlerinin diğer sivil toplum örgütleri
tarafından da benimsendi. Sektör temsilcileri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Müsteşarı Önder Kıraç’ı ziyaret ederek, PÜİS’in önerilerini, sektörün ortak görüşü
olarak ilettiler.

T

OBB LPG Meclisi Teknik Alt
Komite’sinin 24 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in revizyonu konusu masaya yatırıldı. Akaryakıt sektöründeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de
hazır bulunduğu toplantıya, sendikamızı
temsilen Genel Sekreterimiz Güner Yenigün katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda akaryakıt bayileri adına söz alan Genel Sekreterimiz Yenigün, soruna ilişkin
PÜİS’in uzun süredir sürekli olarak gündeme getirdiği çözüm önerilerini aktardı.
Toplantı sonunda, PÜİS’in konuya ilişkin;
“Kazanılmış hakların korunması”, “Yönetmelikteki yoruma açık tanımların değiştirilerek kesin tanımlar kullanılması” ve eş-
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güdümü sağlamak amacı ile “TSE’nin ortaya koyduğu standartlara atıfta bulunulması” şeklindeki çözüm önerileri, diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından da benimsendi.
PÜİS’in önerileri Bayındırlık Bakanlığı
Müsteşarı’na iletildi
Toplantının ardından Genel Sekreterimiz
Güner Yenigün’ün de içinde bulunduğu
LPG ve akaryakıt sektörlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç’ı makamında ziyaret ederek, konuya ilişkin ortak taleplerini ilettiler. Ancak yoğun programı nedeniyle görüşmeyi kısa tutan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Kıraç, yılbaşından hemen sonra tekrar sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, konu-

ya çözüm arayacaklarını söyledi.
Bayındırlık Bakanlığı çalışma yapacak
Nitekim, 8 Ocak 2010 tarihinde tekrar
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç’ı ziyaret eden sektör temsilcileri, sektörün gündemini uzun süredir meşgul eden Yangın Yönetmeliği’nin
yarattığı sorunlar ve konuya ilişkin daha
önce üzerinde tam mutabakat sağlanan
PÜİS’in çözüm önerilerini ilettiler. Yangın
Yönetmeliği’nin hazırlanmasında önemli
rol oynayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük’ün
de katıldığı toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sektör temsilcilerinden, konuya ilişkin
bir rapor hazırlayarak en kısa sürede kendisine iletmelerini isteyen Müsteşar Önder Kıraç da, kendi bürokratlarına konuya
ilişkin çalışma yapmaları talimatını verdi.
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Genel Sekreterimiz Güner Yenigün
Toplantıya ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

“Kemikleşmiş
Bir Görünüm
Kazanan Bu Sorun

ARTIK
ÇÖZÜLMELİ”

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Önder Kıraç ile 1.5 saati aşkın süren bir toplantı yaptık. Olumlu bir toplantıydı. Sektörün tüm katmanlarının temsilcileri toplantıya katıldı. Toplantının tek gündem maddesi; akaryakıt ve LPG istasyonları ile
LPG tesislerinde asgari emniyet mesafelerinden başlayarak, birtakım sorunlu konularda gerekli düzeltmelerin yapılmasıydı.
Kazanılmış hakların korunması, yoruma açık tanımların kesin hale getirilmesi, birçok kamu kurumu tarafından ayrı ayrı değerlendirilen aynı nitelikteki mesafelerin tek hale getirilmesi, bunu teminen de TSE’nin standartlarına atıfta bulunulması şeklindeki taleplerimizi kendilerine ilettik.
Sayın Müsteşar, bu taleplerimize ilişkin genel olarak ters bir tepki ortaya koymadı. Yanına Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin mimarı olan Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın
Mahmut Küçük’ü de çağırdı.
Taleplerimizin incelenmesi ve bu inceleme sonunda sektörün bu sıkın-

tılarının çözülmesi için acilen gerekli çalışmaların yapılmasına karar verdiler.
Ayrıca kendilerine müşterek önerilerimizi yazılı olarak bildireceğimizi
söyledik. Ancak konu o kadar uzun
süredir gündemde ki, artık kemikleşmiş bir yapıya büründü. Bu düşüncemi Sayın Müsteşara da aktardım. Ayrıca, bu kemikleşmiş yapıda
takılıp kalınırsa sorunları çözmenin
mümkün olamayacağını, bu nedenle de meseleye daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini söyledik. Zaten daha önce Bayındırlık ve
İskan eski Bakanı Sayın Faruk Nafiz
Özak ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı eski müsteşarı Sabri Erbakan döneminde başlatılan çalışmanın içinde Müsteşar Yardımcısı sayın Mahmut Küçük’ün de olduğunu, dolayısıyla Sayın Küçük’ün konuyu gayet iyi
bildiğini de ifade ettik.
Buna rağmen bir kez daha konuya ilişkin görüş ve önerilerimizi kendilerine aktaracağımızı söyledik. Sayın Müsteşarımızın bu konuda ağırlığını koymasını ve artık kangren hali-

ne gelmiş olan bu konuyu çözmesini
umut ediyoruz.
Sayın Müsteşar, müktesep hakların
sonsuz olamayacağı yönünde bir görüş ileri sürdü. Olabilir. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım; bu istasyonlar emsal işletmelere göre artı değerler
ödenerek temin edilmiş işletmelerdir.
Dolayısıyla her türlü hukuki, teknik
onayları almış, belediyelerden ruhsatlarını almış ve o şekilde kurulmuş
bu istasyonların daha sonra çıkarılan ölçülere ve kıstaslara uymadığı gerekçesiyle kapatılmaları demek
o ödenen artı değerlerin de ortadan
kalkması anlamına gelir.
Başka bir ifadeyle, kazanılmış hakların çiğnenmesi halinde, mahkeme
duvarlarımızı süsleyen ‘Adalet mülkün temelidir’ ilkesi ortadan kalkacak ve hukukun en önemli prensibi
de çok ciddi bir yara alacaktır. Bu yaranın tedavisinin ise çok güç ve çok
zaman alacağı kesindir. Dileğimiz Sayın Kıraç’ın çözümü en kısa sürede
gerçekleştirerek bu ve buna benzer
olumsuzluklara yol açılmasına mahal
bırakmamasıdır.”
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PÜİS, K1 Yetki Belgelerindeki
Kapasite Sorunu İçin İstisna
Talebinde Bulundu

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat AYDIN* ve KUGM Daire Başkanı Zafer DAĞLAR**
*Soldan Üçüncü - **Soldan Birinci

K

1 yetki belgelerindeki kapasite
sorununun çözümü için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde defalarca
girişimde bulunan Sendikamız, son olarak da Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürü
Talat Aydın ile görüşerek istisna talebinde bulundu. Talat Aydın’ı 10 Aralık 2009
tarihinde makamında ziyaret eden Genel
Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, söz konusu uygulama nedeniyle bayilerin karşılaşacakları sorunlara ve doğacak mağduriyetlere
dikkat çekerek, köklü çözümün, tanker taşımacılığında kapasite şartının kaldırılması ile mümkün olabileceğini ifade etti.
Görüşmeye Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM) Daire Başkanı Zafer
Dağlar’ı da çağıran Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, konuyu
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gündeme aldıklarını, ancak yetki belgelerinin genel çerçevesini ve genel prensiplerini bozmalarının da mümkün olmadığını ifade etti. Aydın, bu konuda K1 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin
süresinin bitimine kadar kapasite şartının
aranmayabileceğini ifade ederken, PÜİS
heyeti de, konuya ilişkin hazırladığı raporu Talat Aydın’a sundu.
“İstasyonlar mevcut tankerleri
ile rahatlıkla ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor”
Konunun bayiler açısından çok önemli olduğunu söyleyen Genel Başkanımız
Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, şu değerlendirmede bulundular: “Zira, ilgili mevzuat maddesi tatbik edildiği zaman tüm bayilerin en az 4
adet tanker daha satın alması gerekecektir. Bu ise 12 bin 500 akaryakıt bayisi için

toplam 50 bin adet tankerin devreye girmesi anlamına gelmektedir. Bugün, akaryakıt istasyonları, mevcut birer adet tankerleri ile ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedir. Dolayısıyla yeni devreye girecek 50 bin adet tanker tamamen atıl kalacaktır. Ayrıca bir tankerin ortalama 50 bin
TL olduğunu göz önüne alırsak, yaklaşık
2.5 milyar TL gibi çok ciddi bir sermaye birikimi de heba olacaktır. Sayın Müsteşar
Yardımcımızın bu konuya gayet vakıf olduğunu görmek bizleri sevindirdi. Dileğimiz, tanker taşımaları için bir istisna tanınarak, bu nevi taşımalarda kapasite şartının kaldırılmasıdır. Müsteşar Yardımcısı ve
Kara Ulaştırması Genel Müdürü Sayın Talat Aydın’ın, konuyu gündeme aldıklarını
ve kısa bir süre içerisinde sonuca ulaştıracaklarını söylemesi de bizleri ayrıca sevindirdi.”
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PÜİS’in Girişimleriyle Taşıma Kapasitesini
Arttırma Zorunluluğu Bir Kez Daha Ertelendi
PÜİS’in, K1 yetki belgelerindeki kapasite sorununun çözümü için
Ulaştırma Bakanlığı nezdinde başlattığı yoğun çalışma olumlu
sonuç verdi. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde değişikliğe giderek, K1 Yetki Belgesi sahibi tüzel
kişilere 31 Aralık 2009 tarihine kadar getirilen taşıma kapasitesini 75 tona çıkarma zorunluluğunu, yetki belgelerinin sürelerinin
bitimine kadar erteledi.

25 Şubat 2006 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden ise asgari kapasite, sermaye şartı, yaş şartı ve orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine
sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı
aranmayacağı daha önce hükme bağlanmıştı. Ayrıca 2010 yılında da yetki belgesi ücretinde indirim uygulanmaya devam
edilecek. İndirim oranı yüzde 93 olacak.

Sendikamızın, Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu son yazı şöyle:
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Hasan KÖKTAŞ
EPDK Başkanı

2010 Yılını Kurumsal ve
Mevzuat Açısından Bir
Yenilenme Yılı Olarak İlan Ettik

M

edyada yaygın bir şekilde
işlendiği gibi 2010 yılında
yenilenmeye ve gelişmeye
özel bir vurgu yapıyorsunuz. Bu
ihtiyaç neden doğdu ve bu kapsamda
neler yapıyorsunuz? Açıklar mısınız?
Türkiye enerji sektörü son yıllarda hızlı bir
gelişim gösteriyor. Bu sektörde faaliyet
gösteren yerli ve yabancı şirket sayısında,
cirolarında, karlarında, yatırım tutarlarından, devreye alınan kurulu güçte, özelleştirme işlemlerinde… kısaca bu sektörün
her temel göstergesinde önemli bir mesafe katediliyor.
Bu piyasaları düzenleyen ve denetleyen
kurum olarak, gerek kurumsal yapımızı, gerek mevcut mevzuatımızı gerekse
kadrolarımızın yetkinliğini daha da geliştirmek ve değişen ihtiyaçları karşılayabilmek yönünde çalışıyoruz.

vermek durumundayız. Bunun için öncelikle yılbaşında enerji sektörünün beklentilerini karşılayan daha işlevli bir binaya
taşındık. Bununla eş zamanlı olarak petrol, elektrik, doğal gaz ve LPG sektörünün
derneklerinin yöneticileri ile toplantılara
başladık.
Bu kapsamda PÜİS Başkanı Sayın Muhsin Alkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini de dinledik. Zaten PÜİS yönetimi ile
sağlıklı bir diyalog ortamı içerisindeyiz.
Sektördeki gelişmeleri, sorunlarını, beklentilerini sürekli olarak bizlere aktarabilme imkânına sahipler.

Bu kapsamda 2010 yılını kurumsal ve
mevzuat açısından bir yenilenme yılı olarak ilan ettik.

Bu dönemde sektörden tüm yönetmelik,
tebliğ, kurul kararı gibi uygulamalarımız
hakkında değerlendirmelerini alıyoruz.
Onlardan profesyonel bir çalışma yaparak
piyasa faaliyetlerini, yatırım yapmalarını
kolaylaştıracak ne tür düzenleme, yenilenme, değiştirmek talepleri varsa bildirmelerini istedik. Bu çerçevede enerji mevzuatını yeniliyoruz.

Biz bütçeden pay almayan, tüm gelirleri sektörden alan ve fazlasını da Maliye’ye
aktaran bir Kurumuz. Bu kapsamda kamu
adına özel sektörün ihtiyaçlarına cevap

Bu süreç aynen devam edecek. Çünkü bu
toplantılar sayılamayacak kadar çok faydası olan, iki taraflı bir “fikri beslenme” sürecidir. Sadece düzenleyici otorite sek-
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tör temsilcilerinin beklenti ve taleplerinin dinlemiyor bu toplantılarda; sektörden nasıl bir davranış beklediğini de somut konular özelinde ve birinci ağızdan
ifade ediyor.
Ayrıca bir vizyon oluşturmak, gelecek öngörüsünde bulunmak, olası fırsat ve riskleri öngörebilmek gibi bir sürü faydası var
bu toplantıların.
Sektörü izlemeye ve gelişmeleri
raporlandırmaya yönelik de bir
çalışmanız var. Bu konuda bilgi verir
misiniz?
Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve piyasa faaliyetlerini düzenleme ve denetleme yetkinliklerini daha da arttırmak için
TÜBİTAK’la birlikte kapsamlı bir otomasyon çalışması başlattık.
Bu proje için TÜBİTAK’ın üç kurumunda,
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji, Bilgi Teknolojileri ve Ulusal Metroloji Enstitüleri’nde
30’a yakın mühendis çalışmalara başladı. Tüm bilgisayar altyapımızı yeniliyoruz. Elektronik imza uygulamasına başladık. Bu sürecin sonunda bütün piyasa faaliyetlerini eş zamanlı olarak izliyor olacağız. Bu yapı özel enerji şirketlerinin pi-

d

yasa izleme ve otomasyon yapıları ile de
uyumlu olacak. Mesela bir akaryakıt dağıtım şirketinin yurda girişten depoya ve
pompaya kadarki izleme sistemi bizim
ana sistemimize entegre edilecek. Mesela elektrik piyasasındaki tüm ekonomik
faaliyetleri ekranlarımızda günlük, saatlik
olarak görüyor olacağız. Yani tüm piyasa elimizin altında olacak. Kuruma ulaşan
bütün bu bilgileri tasnif ederek sektörel
gelişmeleri periyodik raporlar halinde kamuoyuna açıklayacağız. Proje kapsamında hızlı bir çalışma ile tüm bu işlemleri 15
aylık bir süreç içerisinde aşama aşama sonuçlandıracağız.
EPDK olarak sektörel birikimi, deneyimi
çok yüksek bir kadromuz var.
Ancak tüm Kurum personelimizin sürekli gelişen, yeni ihtiyaçları oluşan dinamik
sektörleri düzenlemek ve denetlemek
için sürekli bir yenilenme, gelişme ve öğrenme süreci içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum.
Sektöre yönelik mesajınızı alabilir
miyiz?
Akaryakıt piyasasının büyük bir iş hacmi, çok dinamik bir yapısı, ekonomiye ve

gündelik hayata doğrudan ve dolaylı olarak birçok güçlü etkisi vardır.
Hal böyle iken, bu piyasaların işleyişinin
çok dikkatli bir şekilde düzenlenip yönlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi
gerekmektedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Başkan olarak atandığım tarihten bugüne
düzenleme ve denetlememize tabi olan
sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların
temsilcileri ile temas halinde olmaya özel
bir önem veriyorum.
Bu amaçla kurum personelimiz ile birlikte
petrol, LPG ve doğal gaz sektörlerimizin
temsilcileri ile periyodik toplantılar yaparak görüş ve önerilerini dinleme imkânı
elde ediyoruz.
Bu toplantılarda sektör derneklerinin
temsilcilerinden işlerini Kurum olarak
daha kolay kılmamız için mevzuatımızda ne tür değişikliklere ihtiyaç duydukları konusunda değerlendirmelerini almayı çok önemsiyorum.
Şu hususu vurgulamak isterim:
Düzenlediğimiz

piyasaların

büyüme-
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si, geliştirilmesi, şeffaflaştırılması, haksız ithamlardan ve yasadışı faaliyetlerden
arındırılması ve daha da tüketici odaklı olmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir.
Enerji, günlük hayatımızın vazgeçilmezidir. Vatandaş içindir, tüketici içindir. Tüm
sektörler tüketicileri ile vardır. Bir başka
ifadeyle, yaptığımız her şey esasen tüketicilerimizin daha kaliteli, daha ucuz bir
şekilde enerji tüketmesine ilişkindir. Tüketicilerin enerji sunumundan, hizmet
kalitesinden memnun olmaları, bir piyasanın sürdürülebilir olmasının temel şartı budur.
Bu anlayış ile Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun tüm karar ve uygulamalarında da rekabetçi piyasaların düzenlenmesinin ve denetlenmesinin yanında tüketici haklarının ve çevrenin korunması anlayışı temel unsurlardır.
Bu kapsamda gerekli önlemleri almak konusunda da sektörü oluşturan bu büyük
ailede herkese sorumluluk düşmektedir.
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PÜİS ile EPDK
Bir Kez Daha Toplandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun daveti üzerine EPDK ile
Sendikamız sorunları görüşmek üzere yeniden bir araya geldiler.

E

PDK’da gerçekleştirilen toplantıya,
Genel Başkanımız Muhsin Alkan,
Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, Genel Başkan Yardımcımız Fesih Aktaş, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Davut Bülbüloğlu ve Erol Sözen, Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Şeref Şahin ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Mehmet Molu’dan
oluşan PÜİS heyeti ile EPDK Başkanı Hasan Köktaş, EPDK Petrol Dairesi Başkanı
Güngör Azim Tuna, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş ve
grup başkanları ile uzmanlardan oluşan
EPDK heyeti katıldılar.
EPDK tarafından çıkarılan ikincil mevzuatta yapılması gereken değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda PÜİS heyeti, özellikle idari para cezalarının affı veya tecili için
gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını
ve bu önerilerinin mümkün olduğu kadar
kısa sürede hayata geçirilmesini talep etti.
PÜİS heyeti, toplantıda özet olarak şu
konuları dile getirdi;
1. Lisanslar yere verilsin. Kira, devir gibi durumlarda yeniden GSM ve kilometre tahdidi belgesi istenmesin.
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2. Bayiler kendi kârlarını belirleyecek iradeye sahip değil. Bayilerin giderleri (işletme giderleri, genel giderler vs) hesaplanarak, bayilerin kârlarının yeniden belirlenecek bir yapı ihdas edilsin.
3. 6 yıldır artırılmayan nakliye ücretleri rayiç
bedellere göre yeniden belirlenerek uygulama buna göre yapılsın.
4. Yanlışlıkla karışan ürünler nedeniyle
bayiler çok mağdur oluyor. Bu mağduriyetin önlenmesi için iade mal mekanizması kurulsun.
5. Akaryakıt ürünlerindeki çeşitlilik giderilerek, benzin ve motorin tek tip hale
getirilsin.
6. 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek
olan 10 ppm motorin muafiyet süresi,
Avrupa birliği direktifleri uyarınca piyasada sadece 10 ppm motorin bulundurması için son tarih olan 1 Ocak 2011
tarihine ertelensin.
7. Mevzuat uyarınca, otomasyon zorunluluğunun dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olduğu ve otomasyon bedelinin dağıtım şirketleri tarafından
karşılanacağına dair EPDK tarafından
hazırlanacak duyuru, Kurumun inter-

net sitesinde yayınlansın.
8. Gerek otomasyon zorunluluğu, gerekse başka nedenlerle dağıtım şirketlerinin bayileri zorlamaları ve dediklerinin
yapılmaması halinde akaryakıt ikmalini
durduracakları şeklindeki tehditlerinin
önlenebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılsın.
9. 10 numara madeni yağ adı altında piyasaya sunulan, menşei ve teknik özellikleri standartlara aykırı olan nesnelerin satışının önüne geçilsin.
PÜİS’in önerilerinin EPDK tarafından yapılacak düzenlemelerle hayata geçirilebileceğini söyleyen EPDK Başkanı Hasan Köktaş, gerekli düzenlemelerin yapılması için EPDK
Petrol Dairesi Başkanı Güngör Azim Tuna ve
EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş’tan gerekli çalışmalara başlamaları talimatını verdi.
Gayet samimi ve sıcak bir havada gerçekleştirilen toplantının sonunda, Genel Başkanımız Muhsin Alkan; “Bu toplantının
bugüne kadar yapılan toplantılar içinde
en verimli ve olumlu geçen toplantı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
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EPDK Başkanı KÖKTAŞ’a
Yeni Makamında İlk Ziyaret
Genel Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner Yenigün, EPDK
Başkanı Hasan Köktaş’a, EPDK’nın yeni binasına taşınmasından dolayı nezaket
ziyaretinde bulundular.

Genel Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner
Yenigün, EPDK’nın yeni binasına taşınmasından dolayı EPDK
Başkanı Hasan Köktaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. EPDK Başkanı Hasan Köktaş,
ziyarette yeni binasına taşınan ve logosunu yenileyen EPDK’nın
2010 yılında sektörün tüm aktörlerine karşı yeni bir anlayış ve
yaklaşım içinde olacağını vurguladı.
Genel Başkanımız Muhsin Alkan ve Genel Sekreterimiz Güner
Yenigün, görüşmede mevzuat değişikliği konusunu gündeme

getirerek, EPDK Başkanı’ndan, kaçakçılık hariç EPDK tarafından
verilen ve bayileri büyük oranda mağdur eden idari para cezalarının tecili konusunda PÜİS’in yaptığı girişimlere destek vermesini talep ettiler. EPDK Başkanı Köktaş, PÜİS’e, bu konuda yardımcı olacağı sözünü verdi. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz
ayrıca, akaryakıt sektöründe yaşanan ve özellikle de bayi kesiminin mağduriyetine yol açan diğer sorunları da gündeme getirerek, bu sorunların çözümü konusunda EPDK’nın sektörün önünü
açacak düzenlemeleri acilen yapmasını istediler.

EPDK Logosunu Değiştirdi
2010 yılını yenilenme yılı olarak ilan eden EPDK, logosunu değiştirdi. Logoda,
D harfinde kırmızı kullanılarak düzenleme ve denetleme işlevine vurgu yapıldı.
EPDK, kurulduğu 2001 yılından bu yana kullandığı logosunu değiştirdi. EPDK’nın yeni logosunda birbirine dayalı ve bütünleyici iri fontlar bulunuyor. Renk olarak milli renkler, turkuaz ve kırmızı kullanılan logoda, E harfindeki üç halka; petrol ile LPG, doğal gaz ve elektrik
piyasalarını sembolize eden kırmızı, petrol yeşili ve mavi renklerinden oluşuyor. Logoda, D
harfinde kırmızı kullanılarak düzenleme ve denetleme işlevine vurgu yapılıyor.

EPDK’nın Yeni Binası Genel Merkezimize Daha Yakın
EPDK, Aralık ayının sonunda, Sendikamızın Balgat’taki Genel Merkez binasına yaklaşık
500 metre mesafede bulunan; “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl” adresine
taşındı. Sendikamızı ziyarete gelen bayilerimiz, Genel Merkezimizden EPDK’ya yürüyerek dahi kolayca ulaşabilecekler. 2010 yılını yenilenme yılı ilan eden EPDK, yoğun ziyaretçi trafiğini, yeni binasında “Sektörel Görüşme Odaları” yöntemiyle çözmeye çalışacak. EPDK’nın giriş katında 4 adet sektörel görüşme odası bulunuyor. EPDK’yı ziyarete
giden bayilerimiz, ilgili görüşme odasına giderek, oradaki EPDK Uzmanına taleplerini
iletecek. Bayilerimizin, binanın diğer katlarına çıkmalarına izin verilmeyecek.
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PÜİS: “ÖTV’den Kaynaklanan Fiyat
Farkları Ödenmelidir.”
Kamu ihalelerinde ÖTV artışlarından
kaynaklanan fiyat farkı sorununun
çözümü için, Kamu İhale Kurumu’na
bir kez daha başvuruda bulunan PÜİS,
konuya ilişkin bir Bakanlar Kurulu
Kararı’nın ihdas edilmesinin teminini
istedi.

K

amu İhale Kurumu’nun (KİK), Sendikamızın girişimleri sonucunda, PÜİS’e yazılı olarak gönderdiği;
“Bayi satış fiyatının içinde ÖTV’nin bulunması sebebiyle, bu vergide meydana gelen değişme nedeniyle bayi
satış fiyatının değişmesi durumunda, fiyat farkı hesaplanması gerektiği” şeklindeki Kurum görüşünü ilgili idarelere
bildirmesine rağmen, bazı kamu kurumları ÖTV’den kaynaklanan fiyat farklarını ödememeye devam etmektedirler. Bayilerin mağduriyetine yol açan bu sorunun çözümü
için KİK’e yazılı başvuruda bulunan PÜİS, soruna köklü bir
çözüm bulunması için, konuya ilişkin bir Bakanlar Kurulu
Kararı’nın ihdas edilmesini talep etti.
Kamu ihale Kurumu Sendikamızın Başvurusuna
Olumlu Yanıt Vermişti
Özellikle 2008 ve 2009 yıllarında bazı Sayıştay denetçilerinin düzenlemiş oldukları raporlarda, ÖTV artışlarının ödenmesinin mümkün olmadığı şeklindeki görüşlerine istinaden kamu kurumlarının ÖTV artışlarını içeren fiyat farklarını
bayilerimize ödememeleri üzerine Sendikamız, Kamu İhale
Kurumu Başkanlığı nezdinde gerekli girişimleri başlatmış ve
Kamu İhale Kurumu’na yazılı olarak başvurmuştu.
Sendikamız söz konusu yazıda, Özel Tüketim Vergisi artış
veya eksilişlerinin, akaryakıtların birim fiyatları içinde mütalaa edilerek, 18.04.2005 tarih ve 2005/8771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen formül çerçevesinde, akaryakıt fiyat farklarının ödenmesinin teminini sağlayacak bir
Bakanlar Kururu Kararının ihdası için gerekli girişimlerin
yapılmasını talep etmişti.
Kamu İhale Kurumu’ndan Sendikamıza gönderilen yazıda;
“4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak
Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 6.ncı maddesinin (j) bendinde, petrol ürünlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanmasında bayi satış fiyatının
esas alınacağının hüküm altına alındığı, bu haliyle söz konusu hükmün bayi satış fiyatının unsurlarını değil, kendisini esas aldığı, dolayısıyla, bayi satış fiyatının içinde ÖTV’nin
bulunması sebebiyle bu vergide meydana gelen değişme
nedeniyle bayi satış fiyatının değişmesi durumunda Esasların 7’nci maddesine göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hususundaki Kurum görüşünün ilgili idarelere bildirilmesine karar verilmiştir” denilmektedir.
Ancak konunun köklü çözümü ve bundan sonra yapılacak ÖTV artışlarında aynı sorunla karşılaşılmaması amacıyla PÜİS daha önce gerkçekleştirdiği girişimlere ve çalışmalara devam edecektir.
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Kamu İhale Kurumu’nun Sendikamıza gönderdiği
yazı şöyledir:
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Fikret ÖZTÜRK
ADER Yönetim Kurulu Başkanı

2010’da da Kıyasıya Bir
Rekabet Olacak
“Kaçak akaryakıt tanımının, ulusal marker seviyesi dışında
başka kriterleri de içermesi büyük önem arz ediyor.”

Z

or bir yılı geride bıraktık. 2009 yılı şiddetli bir küresel krizle başladı. Kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkileyen krizin üstüne, dağıtım paylarımızda yaşadığımız düşüş hepimizi olumsuz yönde etkiledi. Rafineriler, dağıtım şirketleri ve bayilerin toplam
kârı, yalnızca bir büyük bankanın kârından bile az iken dağıtım payları üzerinde, tabiri caizse bir bardak suda fırtına koparıldı.
EPDK 2009’da, sektörün işleyişini kolaylaştıran birtakım düzenlemeler gerçekleştirdi. Şimdi de
mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor. Özellikle kaçak akaryakıt tanımının, ulusal marker seviyesi dışında başka kriterleri de içermesi büyük önem arz ediyor.
2010 yılı kolay bir yıl olmayacak gibi görünüyor. Petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş beklenmiyor. Sektörün önünde ise, düşük kâr
marjlarının olumsuz etkisi ve yeni istasyon yatırımlarını engelleyen birtakım belirsizlikler mevcut. Ama tüm bunlara rağmen
ben yine de 2010 yılının kıyasıya bir rekabet içinde geçeceğini düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi, işine müşterinin gözünden bakmayı ve kendisini buna göre konumlandırmayı
beceren şirketler öne çıkacak, bunu başaramayanlar da ya
yerinde sayacak ya da gerileyecek.
2010 yılının ülkemize barış ve ekonomik rahatlama getirmesini diliyorum.
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PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI YAYIN ORGANI
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PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI YAYIN ORGANI

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI

Onursal Genel Başkanımız

İsmail AYTEMİZ, 13 Bin Bayiye
Mektup Gönderdi
Onursal Genel Başkanımız İsmail Aytemiz, her yıl olduğu gibi,
bu yıl da yurt genelindeki 13 bin bayiye mektup göndererek, 2009
yılında akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmeler konusunda bayileri
bilgilendirdi.
Onursal Genel Başkanımız Aytemiz’in mektubu aşağıda sunulmuştur:

Sevgili Bayi kardeşlerim,
Yeni yıla yine, yeni umutlarla giriyoruz. Yeni yıla girerken, daha iyi bir gelecek umudu ile sizleri selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi, 2007 yılı sonlarında ABD, Avrupa ve ileri ülkelerde başlayan ekonomik kriz 2008 yılı sonlarında ülkemizi de etkiledi. Tekstil, inşaat ve otomotiv gibi bazı sektörler bundan az da olsa etkilendi.
Ancak, akaryakıt zaruri bir tüketim maddesi olduğu için, sektörümüzün krizden etkilenmesi, başka sektörlere göre nispeten
az oldu. 2009’un ilk 10 ayının rakamlarına baktığımızda, benzinde % 3, kırsal motorinde % 5 tüketim azaldı. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği de, tüketiciyi otogaza yöneltti. Akaryakıt tüketimindeki bu daralmaya karşı, Otogaz (LPG) tüketimi % 9 arttı.
Öte yandan, 2010 yılında, dünyada ve ülkemizde piyasanın iyileşeceği yolunda kuvvetli işaretler var. Bu işaretler sektörümüze
de olumlu yansıyacaktır. Ben şahsen, 2010’da 2009 yılının karamsar ortamını geride bırakacağımıza inanıyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
2009 yılında Sektörümüz bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Rekabet Kurumu İntifa hakları konusunda yeni düzenlemeler getirdi. İntifa hakkı sözleşmeleri süresi, dünyadaki ve Avrupa’daki standartlara uygun olarak 5 yıl ile sınırlandırıldı. Bundan
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böyle, yeni intifa hakkı sözleşmelerinin süresi 5 yıldan fazla olamayacak.
Ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yapılan düzenleme geriye doğru da
hüküm ifade ediyor. Buna göre bu düzenlemeden önce imzalanmış sözleşmeler de 2010 yılı Eylül ayında sona erecek.
İntifa hakkı konusundaki düzenlemelerin geçmişte yapılmış sözleşmeleri de kapsayacağı hükmü, hukuki bakımdan bir tartışma yaratmış bulunuyor. Nitekim Anadağıtım Şirketleri, düzenlemenin geriye yürümesine
karşı Danıştay’da dava açmış bulunuyorlar. Bu davanın hangi sonuca ulaşacağını bilemeyiz.
Şu var ki, Rekabet Kurumu’nun intifa hakkı sözleşmelerini 5 yıl ile sınırlayan kararı sektörümüzde yeni bir dönemi başlatmıştır. O nedenle, Danıştay Kararı ne olursa olsun, intifa hakkı sürelerinin bundan sonra 5 yılı aşamayacağı hükmü değişmeyecektir.
Öte yandan, 2009’da EPDK, Türkiye’deki bayi ve anadağıtım şirketlerinin
kârlarının, Avrupa’dakilerden daha yüksek olduğu görüşüyle, akaryakıt
satış fiyatları konusunda tavan fiyat uygulaması getirdi.
Gerek bayileri temsil eden ve gerekse anadağıtım şirketlerini temsil eden
sivil toplum örgütleri, EPDK’nın bu kararına itiraz ettiler; sektörün serbest piyasa kuralları çerçevesinde çalıştığını, sektörde kıran kırana rekabet koşullarının geçerli olduğunu, düzenlemenin serbest piyasa ekonomisi ve rekabet kurallarına uygun olmadığını ifade ettiler. EPDK sektörün
sivil toplum temsilcilerinin itirazlarını yerinde görerek, iki ay sonra bu uygulamadan vazgeçti.
Son yıllarda akaryakıt sektörümüzde intifaların 5 yıla inmesi, tavan fiyatın kalkması gibi uygulamalar, yine her şeyin her zaman değişebileceğini
göstermektedir. O nedenle hata yapmamamız için sık sık değişen bu kanun ve tebliğleri dikkatle takip etmenizi tavsiye ederim.
Aziz Meslektaşlarım,
Yeni yılı iyimserlik içinde karşılarken, işlerimizi ve işletmelerimizi bu kanunlar çerçevesinde, beklentilere cevap verecek şekilde hazırlamalıyız.
Kaliteyi ve verimliliği artıracak düzenlemeler yapmalıyız. Tabii, gereksiz
risklere de girmemeye dikkat etmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hayırlı bir kış sezonu dilerken, yeni yılınızı kutlar; yeni yılın bolluk, bereket, barış ve kardeşlik, size, ailenize
ve tüm çalışanlarınıza sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini Yüce
Tanrı’dan niyaz ederim.

Saygılarımla,
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Muammer EKİM
PETDER Yönetim Kurulu Başkanı

Geçtiğimiz Yıl,
Son Beş Yılın

En Ağır Yılı Oldu
“2009 yılında yaşadığımız sorunların 2010 yılında tekrar yaşanmaması için
mevzuat düzenlemelerinin acilen yapılması gerekir.”

2

009 yılında herşeyden önce küresel finans krizi ülkemizi ve sektörümüzü çok ciddi bir şekilde etkiledi.
Bu yüzden 2009 yılı son beş yılın en ağır
ve en zor yılı oldu diyebiliriz. Serbest piyasaya yapılan müdahale, Rekabet Kurumunun intifa sözleşmelerine ilişkin geriye yönelik uygulamalar içeren kararı ve ulusal
marker ile ilgili yaşanan sorunlar 2009 yılına ilişkin sorunların ana başlıklarını oluşturdu. Bu üç ana başlıkta ifade edilen sorunlar küresel ekonomik krizin etkileri ile
birleşerek sektörü bir anlamda geriye götürdü. Yılın son günü ÖTV’de yapılan artışlar ise daha yeni yıl gelmeden 2010 yılının
satışlar yönü ile yine çok zor bir yıl olacağını gösterdi.
2010 yılı petrol sektörü için bir taraftan
ekonomik büyüme beklentilerinin olduğu diğer taraftan 2009 yılından devrolan
sorunların yaşanacağı bir yıl olması nedeni ile yine zor bir yıl olacak. 2010 yılı için
öncelikli beklentimiz, küresel krizin ülkemiz ve genel ekonomi üzerindeki etkilerinin sona ermesi, sektörde satış gerilemesinin durması ve Petrol Piyasası Kanununda yapılmasını beklediğimiz; ulusal marker test sonuçlarından hareketle, hiçbir
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ek incelemeye gerek duymadan “kaçak
ürün” suçlamasına giden ve ciddi haksızlığa açık kapı bırakan mevcut maddedeki
düzeltmenin gerçekleşmesi olarak özetleyebiliriz. Sektör açısından 2010 yılının en
belirleyici diğer bir konusu, Rekabet Kurumu Kararı sonrasında dağıtıcılar ile bayiler arasında yapılmış olan intifa / kira sözleşmelerinin uyumlaştırılması sürecinde
yaşanabilecek zorluklar olacaktır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu Kararı uyarınca,
18 Eylül 2010 tarihine kadar süresi beş yılı
aşan tüm sözleşmelerin sürelerinin beş
yıla indirilmesi gerekmektedir. Sektörde
bu türde Medeni Kanuna ve Danıştay kararlarına istinaden yapılmış çok sayıda intifa / kira sözleşmesi bulunmaktadır. Bu
durumda, yargı aksine bir değerlendirmede bulunmadığı sürece, bayi dağıtıcı ilişkilerinde mahkemeler kanalı ile çözümlenmek durumunda kalacak çok sayıda
ihtilaf oluşması maalesef kaçınılmaz görünmektedir. Ancak ben yine de Dağıtıcı
ve Bayilerin bu süreci sektörümüze yakışır bir şekilde atlatmak için özel bir gayret
göstereceklerine inanıyorum. Yeni yapılacak sözleşmelerde sürenin beş yıl ile sınırlanmış olması ise sektörde geçmiş dö-

nemlerde görülen yatırımların ve uygulamaların değişmesine yol açacaktır.
2010 yılı akaryakıt sektörü için yasal yönden de oldukça önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olabilecektir. Petrol Piyasası Kanununda muhtemel değişiklikler söz
konusudur. Gerek sektör taraflarının Kanun nezdinde değişiklik gerektiren konulardaki önerileri ve gerekse EPDK, Rekabet Kurumu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın zaman zaman kamuoyuna
yansıyan Kanun kapsamındaki görüş ve
düşünceleri önemli bir gündemi sektörün
önüne getirebilir. Ulusal marker konusunda sıklıkla karşılaşılan tartışmalar ve kısmen yargıya intikal etme durumuna gelmiş konularda “kurunun yanında yaşın da
yanmasını” önleyecek yasal adımı Sektör
öncelikli olarak beklemektedir.
Son ÖTV artışları ile dünyanın en yüksek
vergilerinin uygulandığı ülkemiz bu rekorunu sanıyoruz ki kırılamaz hale getirmiştir. ÖTV düzenlemesi ile birlikte kalorifik
değerler açısından ciddi uyumsuzluklar
içeren enerji ürünlerinin vergilendirmesinde dengelerin daha da bozulduğu ve
özellikle benzinin aleyhine bir durum or-
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taya çıkmıştır. Bu durum, sektör açısından ciddi bir sorun olup hem tüketim dengeleri hem de kayıt dışı alanın büyümesi açısından etkileri 2010 yılında sıklıkla tartışılacaktır.
2010 yılı için sektörün önemli bir başka konusu ise AB uyum süreci içinde Çevre Faslı’nın müzakerelere açılması sonrasında ortaya çıkacak yeni uyum konularıdır. Bu konular AB uyum süreci içinde sadece yakıt kalitesi ile ilgili gelişmeler
değil, biyo yakıtlar, yenilenebilir enerji ve diğer çevre mevzuatı uyumuna ilişkin yeni yükümlülükler başlı başına petrol sektörünü yakından
ilgilendirecek hususlar olarak önem taşıyacaktır.
Yukarıda 2009 yılının en önemli üç sorununu ana başlıkları ile:
1.

EPDK tavan fiyat uygulaması ile serbest piyasaya yapılan doğrudan müdahale,

2.

Rekabet Kurumunun dağıtıcı bayi ilişkilerini düzenleyen intifa/
kira sözleşmelerinin süresini rekabet etmeme yükümlülüğü
açısından, mevcut sözleşmeleri de kapsayacak şekilde beş yıl ile sınırlandırmış olması,

3.

Ulusal marker denetimleri sırasında sektörün
tüm kesimlerinin karşı karşıya kaldığı ve Petrol
Piyasası Kanunundaki kaçak akaryakıt tanımından kaynaklanan sorunlar olarak ifade edebiliriz.

2010 yılında aynı sorunların sürmemesi ve tekrar yaşanmamasının sağlanması için acil mevzuat düzenlemeleri yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düzenlemelerin yapılması çalışmalarında EPDK başta olmak üzere ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tüm sektör taraflarının fikirlerinin alınacağı platformlar oluşturulmasında fayda görüyoruz. Sektör, ancak tüm katmanlarının katkısı ile şeffaf, eşitlikçi, kurumsal rekabete açık serbest piyasa yapısına ulaşma yönünde ilerleyebilir.
Bu vesile ile yaz kış , soğuk sıcak demeden tüm zorluklara rağmen tüketicilere hizmet götürmek için insan üstü gayret gösteren tüm bayilerimizin yeni yılını
kutluyor, sektörümüz ve ülkemiz için yararlı, ekonomik
krizin ve zorlukların sona erdiği kalıcı büyüme dönemine
yeniden girdiğimiz bir yıl olmasını diliyoruz.

Güngör Azim TUNA
İçişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcılığına
Atandı
EPDK Petrol Piyasası Dairesi eski Başkanı Güngör Azim Tuna,
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na atandı. 25 Kasım 2009
tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne atanan Güngör Azim Tuna, 28 Aralık 2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na atandı.
EPDK’da görev yaptığı süreçte üyelerimiz üzerinde daima olumlu
intibalar bırakan Sayın Tuna’ya PÜİS camiası olarak, yeni görevinde başarılar dileriz.
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PÜİS: “Bayiler, Aldıkları
Akaryakıtları Bağımsız Olarak
Analiz Yaptırabilmeli”
PÜİS, bayilere dağıtım şirketlerinden aldıkları akaryakıtın ulusal marker ve teknik
kriterlerinin doğruluğunu test imkanı sağlanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda
PÜİS, bayilerin satın aldıkları akaryakıtların ulusal marker ve teknik kriterler
açısından analizini, tankerlerinin akaryakıtı teslim aldıkları terminali terk etmeden,
bağımsız olarak doğrudan doğruya yaptırabilecekleri bir imkanın mutlaka bir
mevzuat hükmü ile sağlanması talebini EPDK’ya iletti.

E

PDK, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, ihrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması, mühürlenmesi, verilmesi,
saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer usul ve esasları düzenleyecek. EDPK,
bu kapsamda, ilgili Kurul Kararının, numune alınmasına ilişkin hükümlerinin
gözden geçirerek, “analiz raporu tanzimi”
ve “numune alınması” işlemlerinin bütünleştirilmesine yönelik Kurul Kararı Taslağı hazırladı. Söz konusu taslaklar hakkında sivil toplum örgütlerinden görüş isteyen EPDK’ya, görüşlerini yazılı olarak ileten Sendikamız, bayilerin satın aldıkları akaryakıtların ulusal marker ve teknik
kriterler açısından analizini, tankerlerinin
akaryakıtı teslim aldıkları terminali terk
etmeden, bağımsız olarak doğrudan doğ-

22 OCAK 2010

ruya yaptırabilecekleri bir imkanın mutlaka bir mevzuat hükmü ile sağlanmasını talep etti.
“İptal edilen analiz süreleri tekrar
ihdas edilsin”
Akaryakıtlardan numune alma şekil ve
şartlarının; ithalat işlemlerinde, EPDK
veya diğer kamu kurumlarının yapacakları denetimlerde ve sektördeki aktörlerin birbirleri ile olan ticari ilişkilerinde farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken
PÜİS, akaryakıtlardan numune alma şekil ve şartlarında farklılıklar olsa da, bu
konudaki hükümlerin tek mevzuat içinde toplanmasının zorunlu olduğunu
kaydetti. Sendikamız, yazısında ayrıca,
sektördeki aktörlerin birbirleri ile olan
ticari ilişkileri çerçevesindeki numune
alma uygulamalarında, alınan numu-

nelerden birer takımının “Şahit Numune” olarak numune alan ve alınan tarafların da imza ve kaşelerini ihtiva etmesi sağlandıktan sonra, analizi yapacak
akredite laboratuvara saklanmak üzere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan
değişiklikle iptal edilen analiz sürelerinin tekrar ihdası gerektiğine dikkat çeken PÜİS ayrıca, bayilerin satın aldıkları akaryakıtların ulusal marker ve teknik kriterler açısından analizini, tankerlerinin akaryakıtı teslim aldıkları terminali terk etmeden, bağımsız olarak doğrudan doğruya yaptırabilecekleri bir imkanın mutlaka bir mevzuat hükmü ile
sağlanmasını da talep etti.
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Süleyman BÖLÜNMEZ
AKADER Yönetim Kurulu Başkanı

2010 Yılı En Az 2009 Yılı Kadar
Zorlu Geçecek
“2009 yılında yaşanan bazı gelişmeler ve alınan kararlar
sektörümüzü geriye dönülmeyecek çok büyük zararlara uğratmıştır.”

A

karyakıt sektörü Türkiye geneline
yayılmış yaklaşık 13.000 istasyonu
ve 50’nin üzerinde dağıtım şirketiyle ve Türkiye’de toplanan doğrudan ve
dolaylı vergilerin yaklaşık %20’sinin sağlandığı gerçekten çok büyük ve önemli bir
sektör olmasına rağmen maalesef özellikle
kamuoyu nezdinde hak ettiği saygıyı görmek bir yana oldukça olumsuz bir şekilde
değerlendirilmektedir. Şirketler ve istasyonlar arası rekabetin her geçen gün arttığı bir ortamda sektörle ilgili kamu kurumları ve yetkilileri ile sivil toplum örgütlerine
ve yöneticilerine çok daha büyük görev ve
sorumluluklar düşmektedir.

kadar zorlu geçeceğini göstermektedir.

2008 yılının sonlarında başlayan dünyadaki global krize ve krizin Türkiye ekonomisine olan yansıması sektörümüzü de
çok ciddi şekilde etkilemiş olup halihazırda da kriz henüz atlatılmış görünmemektedir. İnşaat, tekstil gibi ekonominin lokomotifi olan birçok sektörde devam eden
kriz ortamı 2010 yılının da en az 2009 yılı

Bu kararın sektör üzerindeki etkisi devam
ederken EPDK’nın almış olduğu tavan fiyat
uygulaması kararı hem bayilerimizin hem
de dağıtım şirketlerinin karlarının çok ciddi oranda kaybına sebep olarak özellikle Anadolu’da birçok istasyonu kapanma
noktasına getirmiş ve 2009 yılının ikinci yarısında sektör açısından çok zorlu bir süreç

2009 yılında yaşanan bazı gelişmeler ve alınan kararlar sektörümüzü geriye dönülmeyecek çok büyük zararlara uğratmıştır.
İlk başta Rekabet Kurumu’nun intifalarla ilgili aldığı karar gelmektedir. Bu karar bayilerle şirketlerin arasındaki mevcut iletişimin
bozulmasına bazı bayilerin bu karar doğrultusunda birtakım beklentiler içine girmesine ve hepsinden önemlisi bu belirsiz ortam
yüzünden Türkiye’nin en çok yatırım yapan
sektörlerinden biri olan akaryakıt sektöründe yatırımların durma noktasına gelmesine
sebep olmuştur.

yaşanmasına sebep olmuştur.
2010 yılında özellikle kamudaki yetkililerin yapacakları açıklamalar ve alacakları kararlar ile sektörün kaybettiği itibarının
yeniden kazandırılması, 5010 sayılı kamuda yapılacak değişiklik ve düzenlemelerle
ulusal marker denetimi ile kaçakçılık suçlamasının yeniden tanımlanması ve yıllardır
süregelen haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılarak sektörün önünün açılması için EPDK, dağıtım şirketleri, bayiler ve
ilgili kamu kurumlarının yetkilileri daha sık
bir araya gelerek çözüm odaklı toplantılar
yapmalı, karşılıklı görüş alışverişlerinin neticesinde alınan tavsiye kararlarının, kararlılıkla uygulanması sağlanmalıdır.
2010 yılında sektörde bugüne kadar sağlanamayan birlik ve beraberliğin sağlanarak, sektörün her kesiminin birbirine saygı
ve sevgi ile yaklaşacağı, rekabetin sektörün gelişmesine yardımcı olacağı ve etik
değerlere önem verilerek sürdürüldüğü
bir yıl olmasını diliyorum.
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PÜİS 18. OLAĞAN GENEL KURULU
GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI

“Genel Başkanlığa Yeniden Muhsin Alkan Seçildi”

18. Olağan Genel Kurulumuz’da Genel Başkanlığa yeniden seçilen Muhsin
Alkan, PÜİS’in büyük bir camia olduğunu belirterek, “Olağan Genel Kurulumuz,
PÜİS’in bu camianın ve ülkenin meselelerine büyük bir hassasiyetle sahip çıktığını
göstermiştir. Böyle bir camiayı temsil etmek bir onurdur. Önümüzdeki dönemde,
bana ve Genel Merkez organlarında görev yapacak yönetici arkadaşlarıma
delegelerimizin gösterdiği bu güvene ve tevdi ettikleri onura layık olmak için bütün
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

PÜİS 17. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Soldan sağa sırayla; Alaeddin KAVAK, Emre KÜÇÜKÇAĞLAYAN, Güner YENİGÜN, Muhsin ALKAN (Genel Başkan), İmran OKUMUŞ,
Mehmet GÜL, Fesih AKTAŞ, Osman V. KARAMETE

S

endikamızın 18. Olağan Genel Kurulu 31 Ekim-1 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye genelinden yaklaşık 250 delegenin oy kullandığı Olağan Genel Kurulumuzda, tek liste
ile seçime giren Genel Başkanımız Muhsin Alkan yeniden PÜİS Genel Başkanlığına seçildi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu eski Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Dr. Soner Aksoy, Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Gökhan Oğuz,
EPDK LPG Piyasası Daire Başkanı Cemalettin Tüney, Ölçüler ve Standartlar Genel
Müdür Yardımcısı Süleyman Yeşilyaprak,
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Onursal
Genel Başkanımız İsmail Aytemiz, dağıtım
şirketlerinin temsilcileri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı Olağan Genel
Kurulumuzda bayi kesiminin yaşadığı sorunlar tartışıldı.

“Bayilerin üzerinden elinizi çekin”
Olağan Genel Kurulumuzun açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkanımız
Muhsin Alkan, “Ben ve arkadaşlarım huzurlarınıza, tüm sorunlarımızın çözümlendiği bir şekilde çıkmak isterdik. Ama maalesef Türkiye’nin durumunu görüyorsunuz. Petrol sektörünün üzerinde oynanan oyunları bizden daha iyi biliyorsunuz”
dedi. Kırsal motorinin otomotiv yakıtı olarak kullanılmasının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasaklanması konusunda
tepkilerini dile getiren Genel Başkanımız
Muhsin Alkan şunları söyledi: “Bayilerimiz
kırsal motorin ve eurodizele istasyonlarında birer pompa ayırmıştı. Ama her nedense, 01.11.2009’dan itibaren bayilere, ‘Kırsal motorini getirip istasyonuna koyacaksın, kırsal motorin istasyonunda olacak
ama minibüs, otobüs kamyon istasyonuna geldiğinde ‘Ben bunu satamam’ diye-

ceksin. Bunu ancak traktöre ve iş makinelerine satacaksın’ deniliyor. Bu uygulama,
çağdışı bir uygulamadır. Böylesi bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yoktur. PÜİS
olarak yıllardır, “Tek tip motorin, tek tip
benzin” uygulamasına geçilmesini talep
ediyoruz. Ya bunu böyle yapın ya da bayi
ile tüketiciyi karşı karşıya getirmeyin. Artık birileri bayilerin üzerinden ellerini çeksin. Bayilerin üzerinde oyun oynamayın.”
Artan maliyetler ve düşen kâr marjları nedeniyle bayilerin âdeta köle gibi çalıştığını ifade eden Genel Başkanımız Muhsin
Alkan: “Biz bayiler, paramızla kölelik yapar hale geldik. Bayiler parasıyla puluyla,
çoluğuyla çocuğuyla, işçisiyle istasyonunda adeta bir köle gibi çalışıyor. Biz bayi kesimi olarak çamura saplanmış durumdayız, kendimizi bu çamurdan kurtaramıyoruz. Bugün işinden memnun olan bir tek
bayi dahi yok. Günde 50 bin litre mal sa-
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Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığı
Soldan sağa sırayla; Murat KARAKURT, Mehmet YAPICI, Zeki SAYICI (Divan Başkanı), İbrahim TİMUÇİN, Orhan ŞAHİN

tan da memnun değil, bin litre mal satan
da memnun değil. Biz de insanız, biz de
tüccarız, bizim de haysiyetimiz var. Bir insan sabah kalkar ve işine ‘Yeni bir güne
başlıyorum, 3-5 kuruş para kazanacağım,
çoluğuma çocuğuma ekmek parası götüreceğim’ diyerek şevkle, zevkle gider. Ama
inanın ki biz akşam yastığa başımızı koyduğumuzda, ‘Acaba bu gece istasyonumuzu basan bir jandarma, polis oldu mu?’
diye uykumuz kaçıyor. Ertesi gün, bugün
EPDK’dan mı gelecekler, Sanayi Bakanlığından mı gelecekler diye endişeyle bekliyoruz. İnanın ki işimizden bıktık” dedi.
“Tavan fiyat uygulaması en çok
bayileri mağdur etti”
Tavan fiyat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Genel Başkanımız Muhsin Alkan, “Bu uygulamanın
niçin yapıldığını halen çözebilmiş değiliz. Bu tavan fiyat uygulamasından dola-
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yı bayilerimiz bir araya geldiler. Sokağa çıkıp, temmuz ayının sıcağında 5 kilometre yürüdüler” dedi. Böylesi bir yürüyüşün
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Alkan, “Bir tek
Hükümet yeklisi de, ‘Siz niçin yürüdünüz?’
diye sormadı. Bu sektör Türkiye’de toplanan ÖTV’nin yüzde 48’ini, Türkiye’de toplanan toplam verginin de yüzde 22’sini
toplayan bir sektördür. İnsan hiç sormaz
mı, ‘Siz niçin yürüdünüz?’ diye. Durup dururken Ankara’nın sokaklarında ben niye
yürüyeyim? Niçin EPDK’nın kapısına siyah çelenk bırakayım? Demek ki artık sorunlar o kadar büyümüş ki, bayilerin sabrı taşma noktasına gelmiş” şeklinde konuştu. Tavan fiyat uygulamasının sektörün tamamını olumsuz etkilediğini belirten Genel Başkanımız Alkan, “Ama bizleri
çok daha fazla etkiledi. Nasıl bir fiyat metodolojisi yapmışlarsa nakliyeyi unutmuş-

lar. Akaryakıtın ya havadan ya da boru
hatlarıyla geldiğini düşünmüş olacaklar ki
nakliyeyi unutmuşlar. İzmir’deki Rafinerinin dibindeki istasyonda da, Kars’taki arkadaşımızın da fiyat aynı. Böyle fiyat olur
mu? EPDK’nın niyeti 2 aylık bu uygulamayı bir kez daha uzatmaktı. Ancak biz bayi
kesimi olarak bu uygulamadan çok mağdur olduk ve bizim kararlı tutumumuz nedeniyle bu düşüncelerinden vazgeçtiler.
Vazgeçtiler de ne oldu? Dağıtım şirketleri bize, ‘Uygulamanın bittiği gün size nakliyenizi vereceğiz’ dediler. Gerçekten de
verdiler. Ama kenarını köşesini kırpa kırpa
bize nakliyenin ancak yüzde 50’sini verdiler. Uygulama biteli neredeyse 2 ay geçti ve biz hâlâ EPDK’nın tavan fiyat uygulaması yaptığı tarihteki noktadayız. Kârımız
o noktada duruyor. Dağıtım şirketleri de
artık bayiyi biraz düşünsünler ve bayiye
birkaç kuruş kâr versinler. Eğer bir sektö-

d

rün her iki tarafı da birbirinin menfaatini kollarsa bir mutluluk doğar ve o takdirde o iş kolu yükselebilir.”
“Akaryakıtta vergi indirimine
mutlaka gidilmeli”
Global ekonomik krizin akaryakıt sektörünü önemli ölçekte ve olumsuz yönde etkilediğini bildiren Genel Başkanımız Alkan, hükümetin, krizin etkilerini azaltmak için çeşitli sektörlerde aldığı önlem paketlerinin, bu sektörlerde geçici de olsa olumlu etkiler yarattığını söyledi. Özellikle bazı sektörlerde
yapılan ÖTV indirimlerinin olumlu etkileri üzerine, kendilerinin de, akaryakıt
piyasasında çok yüksek olan ÖTV oranlarında bir indirime gidilmesinin sektöre ve ülke ekonomisine olumlu katkılar
sağlayacağını dile getirdiklerini anımsatan Genel Başkanımız, sözlerine şöyle devam etti: “Bu söylemimizi çok çeşitli platformlarda tekrar ettik. Ne yazık ki, Hazinemizin en güvendiği ve en
çok faydalandığı vergi dilimi olan akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV’de herhangi bir indirime gitmeyi Maliye Bakanlığımız göze alamadı. Hatta, bayilerin kâr
marjlarının tırpanlandığı, nakliye ücretlerinin ise tamamen budandığı 27 Haziran 2009 tarihli tavan fiyat uygulaması esnasında bu vergiler üzerine yüzde
16’yı aşan oranda zamlar yapılarak sektör biraz daha darboğaza itildi. Burada

bir kere daha altını çizmek istiyorum,
akaryakıtta vergi indirimine gidilmesi çok önemlidir. Çünkü inanıyorum ki,
bu vergilerin bu denli yüksekliği, akaryakıttaki kaçağı teşvik etmekte, arttırmakta, ayrıca özellikle ihracatçının yurt
dışı piyasalarda rekabet şansını ciddi
oranda düşürmektedir.”
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PÜİS Genel Başkanı
Muhsin ALKAN

Muhsin Alkan 3. kez Genel
Başkanlığa seçildi
1 Kasım 2009 tarihinde Alkin Prestige Otel’de gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 250’nin üzerinde delege sandık başına gitti. İki dönemdir Genel Başkanlık görevini yürüten Muhsin Alkan, yeniden PÜİS Genel Başkanlığı’na seçildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan
Genel Başkanımız Muhsin Alkan, “Delegelerimizin bize gösterdikleri güvene ben ve arkadaşlarım teşekkür ederiz. PÜİS büyük bir camiadır. PÜİS Genel Kurulu, bu camianın ve ülkenin meselelerine büyük bir hassasiyetle sahip
çıktığını göstermiştir. Böyle bir camiayı
temsil etmek bir onurdur. Önümüzdeki
dönemde, bana ve Genel Merkez organlarında görev yapacak yönetici arkadaşlarıma delegelerimizin gösterdiği bu güvene ve tevdi ettikleri onura layık olmak
için bütün gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.

OCAK 2010

27

i

d

e

r

g

i

PÜİS Onursal Genel Başkanı
İsmail Aytemiz:
“PÜİS’in son dönemde yaptığı
çalışmaları büyük bir gururla
izliyorum”
“Bugün burada PÜİS’in önemini bir kez daha anlamış oluyoruz.
Sektörümüzün en önemli sivil toplum kuruluşu olan PÜİS’in, tavan
fiyat uygulaması sırasında sorunlarınızı nasıl önemli bir şekilde dile
getirdiğini hep birlikte gördük.
2009 yılında sektörde önemli dalgalanmalar, gelişmeler ve sorular zincirinin geldiği bir dönemde
PÜİS’in ayakta, dimdik ve sizin sorunlarınızı her platformda dile getirmesi ve çözüm üretmesi takdire
şayandır.
O halde PÜİS’in etrafında kenetleneceğiz, birleşeceğiz, sorunlarımızı en iyi şekilde yetkililere
ileteceğiz.
PÜİS nasıl sorunları doğru teşhis
edebiliyorsa EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da
doğru teşhislerde bulunması lazım. Yaşadığımız sıkıntılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu sıkıntılar karşısında dik durmamız
ve doğruları anlatmamız lazım.
Bunun için de PÜİS’i kucaklamamız ve güçlendirmemiz lazım.
PÜİS güçlü olmazsa, ne bayiler ne
de dağıtım şirketleri güçlü olamaz. Bu kuruluşu hepimiz elimizden geldiği kadar yüceltmeliyiz,
desteklemeliyiz. Çünkü sorunlarımızı ancak PÜİS dile getirebiliyor.
PÜİS’in son dönemde yaptığı çalışmaları büyük bir gururla izliyorum.
Her geçen gün kendini yenileyen,
geliştiren ve sorunlarınıza etkin
çözüm getiren bir kurum haline
gelmiştir.”
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TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler:
“PÜİS çok zor bir görevi layıkıyla yerine
getiriyor”
“Türkiye’de sivil toplum kuruluşu olmak çok
zor. Hele ki PÜİS gibi, 42 yıldan beri Ankara’da
yerleşip, kendi üyelerinin haklarını savunmak
ve bunları bir noktaya getirmek gerçekten zor.
PÜİS Genel Başkanı Muhsin Alkan, büyük bir cesaretle bütün yanlış uygulamaları eleştirdi. Zaten eleştiri, sivil toplum kuruluşlarının en doğal hakkıdır ve sivil toplum kuruluşlarının varoluş nedenidir. Akaryakıt sektörü Türkiye için
gerçekten çok önemli. Bu sektör Türkiye’nin kılcal damarları gibi. Sanayi ve hizmet sektörünün
kılcal damarları gibisiniz. Geçmişte tavan fiyat
uygulaması, şimdi de kırsal motorine getirilen
kısıtlamalar gibi gerçekten anlaşılmaz uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ama hiç
merak etmeyin. Hiç kimse bir ülkenin kılcal damarlarını kesmeye cesaret edemez. Bu nedenle TİSK olarak, bu konuda verilebilecek her türlü
desteği vermeye hazır olduğumuzu, her türlü
katkı ve işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Genel Kurul’un hayırlara vesile
olmasını diliyorum.”

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gültekin:
“PÜİS’in mücadelesi sonucunda sektör çok
önemli kazanımlar elde etti”
“Sektör 5015 sayılı Yasa ile birlikte bir geçiş
dönemi yaşadı ve bir kabuk değiştirdi. Bu dönemde doğal olarak bazı sıkıntılar yaşandı ama
bu sıkıntıların giderilmesi hususunda PÜİS’in
amansız olarak vermiş olduğu mücadeleyi hep
takdirle uzaktan takip ettim. PÜİS bu mücadelesi sonucunda gerçekten çok olumlu sonuçlar
elde etti. Sektörde sıkıntılar çok. Ama ben inanıyorum ki, bu dönemi bir geçiş dönemi olarak değerlendirip, 2010 yılında daha huzurlu,
mutlu, her şeyi yerli yerine oturmuş bir şekilde
sorunlara çözüm bulunmuş bir çalışma ortamını yakalayacağız. Hiç kötümser olmaya gerek yok. İnanın ki, geçmiş yıllara nazaran önümüzdeki yıllar daha güzel olacaktır.”

Alpet Genel Müdürü
Sabit Durlanık:
“Bayiler ve dağıtım şirketleri et
ile tırnak gibidir”
“PÜİS’in bugün gerçekleştirilen
Genel Kurulu vesilesiyle sektörün temelini oluşturan bayiler,
dağıtım şirketleri ve kamu otoritelerinin hepsini aynı ortamda görmekten, sorunları hep birlikte bir hoşgörü ortamında tartışmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.
PÜİS’in kuruluşundan bugüne
kadar sektöre yapmış olduğu
katkılardan dolayı emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sektörün gerçekten çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Bu
sorunlar değişik vesilelerle gündeme gelmektedir. Biz bu sorunların çözümsüz olmadığı, bir kısmının yakın zamanda bir kısmının da makul süreler içerisinde
çözüleceğine inanıyoruz. Bu toplantı salonunu dolduran sektörün tüm taraflarının temsilcilerinin mevcudiyeti ve niyetlerinin
içeriği bu inancımızı güçlü bir biçimde pekiştiriyor.”
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amıza hayırlı olmasını diliyorum. Geçmiş dönemde sektörümüzün ve özellikle bayilerimizin yaşadığı sıkıntıların,
önümüzdeki dönemde çözüleceğini
umut ve temenni etmekteyim. Bunu
teminen bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmaların aynen devam edeceğinden emin olmanızı rica ediyorum.
2005 yılında gerçekleştirdiğimiz 17.
Olağan Genel Kurul toplantımızda tüzüğümüzdeki bazı maddeler değiştirilmiş, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu maddelerden bazılarının yeniden revize edilmesi talep etmişti. Dolayısıyla gündemimizdeki tüzük değişikliği bunu içermektedir. Tüzüğümüzün ana ruhuna dokunmadan
yapılan değişiklikler, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın öngörüleri doğrultusundadır. Bu tüzük değişikliğinin
de Sendikamız ve bayilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hazirunun bilgilerine arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım.

PÜİS Genel Başkan Yardımcısı
İmran Okumuş:
“Serbest kullanıcılar bizden çok
daha iyi para kazanıyorlar”
“Bugün herkes Türkiye’de 14 bin 500
bin lisanslı bayi olduğunu söylüyor. Ben ise tam tersini söylüyorum;
Türkiye’de şu anda 70 bin akaryakıt bayisi var. Serbest kullanıcılar bizden çok
daha iyi para kazanıyorlar.

PÜİS Genel Sekreteri
Güner Yenigün:
“Bayilerimizin yaşadığı
sıkıntıların, önümüzdeki
dönemde çözüleceğini umut ve
temenni etmekteyim.”
18. Olağan Genel Kurulumuzun
Ülkemize, sektörümüze ve cami-

Her şantiyede, her fabrikada, iki tane
aracı olanda da bir tank bir pompa var.
Bunların hiçbir sorumluluğu da yok
ulusal marker kontrolü de yok. Onlara
analiz de yok mali sorumluluk da yok.
Ama bize hepsi var. 1 Kasım’da uygulanacak kırsal motorin yasağında da aynı
şey var. Pompadan kırsal motorin sattırmayacaklar ama serbest kullanıcılar otobüsünde, kamyonunda bu kırsal motorini kullanıp kullanmayacak
mı böyle bir açıklama yok. “
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PÜİS Antalya Şube Başkanı
Yusuf Akçay:
“2002 yılından beri ‘bayiyi nasıl
bitiririz?’ mücadelesi veriliyor”
“Türkiye’de PÜİS gibi güçlü bir kuruluş bir daha yoktur. Bunun kıymetini bizler kadar çocuklarımız
da bilmeli. Çok zor dönemler yaşadık. 2002 yılından bugüne kadar ‘bayiyi nasıl bitiririz, elindeki
varlığını nasıl alırız?’ mücadelesi
verilmektedir. Bu nedenle her bayinin uyanık olması gerekir.”

PÜİS Genel Merkez Yönetim
Kurulu eski Üyesi Tufan Kürklü:
“Gerçek anlamda denetim yapılmıyor”
“Bugün kırsal motorin sorunu
yaşıyoruz. Ama bu salondan el
ele tutarak çıkarsak, bütün siyasi partileri, enerji bürokrasisini telefon ve mail yağmuruna tutarsak bu sorunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Eğer
Türkiye’de gerçek anlamda bir denetim yapılacaksa herkese eşit biçimde yapılmalı. Gerçek manada
bir denetim yapılırsa o zaman dürüst bayiler hak ettikleri satışları
yapabilirler.”

PÜİS Samsun Şubesi Sekreteri
Zafer Güler:
“Bayilere hâlâ üvey evlat muamelesi yapılıyor”
“Bizler bu devletin vergi tahsildarlığını yapıyoruz.
ÖTV’nin yüzde 48’i, genel vergilerin ise yüzde 22’sini
biz topluyoruz. Hal böyleyken yine de yaranamıyoruz. Hata bizde mi yoksa bizlere üvey evlat muamelesi yapan bürokratlarda mı anlamış değilim.”

PÜİS Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Gül:
“Sendikamıza sahip çıkarsak her türlü sorunun
üstesinden geliriz”
“Kim ne yaparsa yapsın, hangi hükümet ne karar alırsa alsın hepsi gelip geçicidir. Bunlar bugün var yarın
yok. Ama bu sendika ilelebet var olacaktır. Yarın bizler
olmasak da bizim çocuklarımız bizleri burada temsil
edecekler. Onun için biz hep beraber davamıza sahip
çıkalım, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.”

Mersin Bayisi Özcan Sevim:
“Sendikamızın yaşaması tüm sektörün menfaatinedir”

“Kırsal kesimde faaliyet gösteren istasyonların büyük
bir çoğunluğu hacizlerle uğraşıyor ve satılmak üzere.
Köyünde ağa olarak görülen o petrolcü, sözüne güvenilen o petrolcü üç kağıtçı durumuna geldi. İnanın çok
kötü durumdalar. Bu sendikanın yaşaması, savaşan bir
kolumuz olarak ayakta kalması bizim menfaatimize.”

PÜİS Trabzon Şübesi Disiplin Kurulu Üyesi
Yücel Kurt:
“Sendikamız siyaset üstü bir kurumdur”
“Sendikamız siyaset üstü bir kurumdur. Ancak ülkedeki
sorunların çözümü için uğraşmak da bir siyasettir. Dolayısıyla her kurumun kendi asli görevini bozmadan,
unutmadan siyasi davranmasının önünün açılması gerektiğine inanıyorum.”
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PÜİS
Genel Merkez
Organlarına
şu isimler
seçildi:
Genel Yönetim Kurulu:
Güner Yenigün,
İmran Okumuş,
Emre Küçükçağlayan,
Fesih Aktaş,
Alaeddin Kavak,
Mehmet Gül,
Davut Bülbüloğlu,
Erol Sözen
Genel Disiplin Kurulu:
İsmail Acar,
Hamdi Ayangil,
Hacı Karataş,
Musa Ertaş,
Mehmet Avni Hatipoğlu
Genel Denetleme
Kurulu:
Şeref Şahin,
Mehmet Molu,
Ertekin Şan

OCAK 2010

31

d

e

r

g

i

Sendikamıza katkı sunanlara
plaket verildi
Konuşmaların ardından Sendikamıza ve
bayi kesimine vermiş oldukları katkılardan dolayı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu eski Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Dr. Soner Aksoy, Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Gökhan Oğuz, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Yeşilyaprak, TİSK Başkanı
Tuğrul Kudatgobilik, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, PÜİS Onursal Genel Başka-

nı İsmail Aytemiz, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve PO eski Genel Müdürü Mehmet Gültekin, Enerji Petrol Gaz Gazetesi Yayın Grubu Başkanı Sertaç Komsuoğlu ve Ankara Temsilcisi Murat Fırat’a birer plaket takdim edildi.
Ayrıca Sendikamıza uzun yıllar hizmet veren ve Olağan Genel Kurul’da kendi istekleriyle görevlerinden ayrılan PÜİS Genel Başkan Yardımcıları Zeki Sayıcı ve Osman Karamete ile yine kendi istekleriyle

görevlerinden ayrılan Şube Başkanları Şeref Şahin, Mustafa Kaplan, Erol Sözen’e birer plaket sunuldu. PÜİS’te 10 yılın üzerinde hizmet veren Şube Başkanlarından Yakup Aksoy, Kemal Gözüyukarı, Aydın Sarı
ve Aytekin Çanakçıoğlu’na da plaket verildi. Bu arada Olağan Genel Kurul’un ana
sponsorluğunu üstlenen PO, Opet, Alpet
ve Aytemiz ile sponsorluğunu üstlenen
Energy ve M Oil’in yetkililerine de birer teşekkür plaketi takdim edildi.

PÜİS’e 10 Yılın Üzerinde Hizmet
Veren Şube Başkanları

Kendi İstekleri İle Görevden
Ayrılan Şube Başkanları

Kendi İstekleri İle Görevden
Ayrılan Genel Başkan Yardımcıları

Aydın SARI

Şeref ŞAHİN

Zeki SAYICI

Aytekin ÇANAKÇIOĞLU

Erol SÖZEN

Osman KARAMETE

Kemal GÖZÜYUKARI

Mustafa KAPLAN

Yakup AKSOY
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Sendikamıza ve Bayilerimize Vermiş Oldukları Katkılardan Dolayı;

Soner AKSOY

Gökhan OĞUZ

Süleyman
YEŞİLYAPRAK

TBMM Enerji Komisyonu
eski Başkanı

Kamu İhale Kurumu Başkan
Yardımcısı

Ölçüler ve Standartlar Genel
Müdür Yardımcısı

Tuğrul KUDATGOBİLİK
TİSK Başkanı Adına Ferhat İLTER

Bülent PİRLER

İsmail AYTEMİZ

TİSK Genel Sekreteri

Onursal Genel Başkanımız

Mehmet GÜLTEKİN

Sertaç KOMSUOĞLU

Murat FIRAT

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve PO Eski Genel Müdürü

Enerji Petrol-Gaz Gazetesi Yayın Grubu
Başkanı Adına Murat FIRAT

Enerji Petrol Gaz Gazetesi
Ankara Temsilcisi

Sponsorlar

Okan EKİNCİ
PO

Sabit DURLANIK

Ahmet ÖZTÜRK

Mustafa KUMKALE

ALPET

MOİL

Enerji Petrol
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Enerji Zirvesi Toplandı
Muhsin ALKAN: “Tavan Fiyat Uygulaması En Çok Bayileri Mağdur Etti”

E

nerji sektörünün ilgili tüm tarafları Enerji Petrol Gaz Gazetesi tarafından 19 Kasım’da Ankara’da düzenlenen ‘Enerji Zirvesi’nde bir araya geldi.
Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik, EPDK Başkanı Hasan
Köktaş başta olmak üzere, milletvekilleri,
bürokratlar ve çok sayıda sektör temsilcisi
katıldı. Petrol, LPG ve doğal gaz sektörlerinin ayrı ayrı ele alındığı Enerji Zirvesi’nin
açılış konuşmalarını Enerji Bakanı Taner
Yıldız ile EPDK Başkanı Hasan Köktaş yaptı. “Petrol Piyasasının Sorunları, Çözüm
Önerileri ve Sektörün 2010 Yılından Beklentileri” konulu ilk panelin oturum sunumunu EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Güngör Azim Tuna, oturum başkanlığını ise TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan
Parseker yaptı. Panelde Genel Başkanımız
Muhsin Alkan, akaryakıt sektörünün ve
bayilerin sorunlarını içeren bir konuşma
gerçekleştirdi.
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Kaçakla mücadeleyi titizlikle
yürütüyoruz
Açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bütün sektörler için siyasi istikrarın çok önemli ol-

duğunu belirterek, “Tam rekabetçi piyasaya ilişkin ortam henüz yakalanamadı ancak bunu hep beraber yakalayacağız. Başarı varsa bu başarı hepimizin başarısı olacak. Ancak başarısızlık varsa özel sektörün
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2009 yılında belli oranda azaldığını vurgulayan Hasan Köktaş, şöyle konuştu:

de bu başarısızlıkta payı olacak” dedi. Hükümet olarak akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak oldukça hassas olduklarını her fırsatta vurguladıklarını ifade eden Bakan
Yıldız, “Bu kaçakçılığın savunulacak bir tarafı yok. Gerek ulusal marker gerekse de
çeşitli elektronik sistemlere ilişkin çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.
Tavan fiyat uygulamasından sektörün
birtakım kazanımları oldu
Bayi kesiminin mağduriyetine yol açan tavan fiyat uygulamasına da değinen Enerji
Bakanı Yıldız, “Tavan fiyat uygulamasının
sektöre ne getirip ne götürdüğüne değinmeyeceğim ancak bu uygulama sonucunda bir takım kazanımların olduğu inancındayım. Sektörde, herkesin maliyetleri indirme noktasında titiz davranabileceğini
düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bu geçiş
döneminin bir müddet daha devam edeceğini vurgulayan Bakan Yıldız, “Statükonun riskini geride bıraktık. İleri atacağımız
adımları, artık statükoya hiç geri dönmeyeceğimize dair mesajları önemsiyorum.
Bu geçiş dönemini hep beraber düzenlemeliyiz. Burada yapılacak konuşmaların
değişimi hızlandıracak bir katalizör görevi göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Günümüzde, petrol piyasasına sunulan
‘hizmetlerin’ hemen hemen tamamı, serbest piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmektedir. Yani piyasada hizmetler açısından bir sorun bulunmamaktadır. Ancak petrol piyasasında sunulan malların,
özellikle akaryakıtların serbest dolaşımında hâlâ bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.
Bu kısıtlar planlı ve sistemli biçimde azaltılmakla birlikte, halen önemini korumaktadır. Şu husus çok açıktır: Vergi kaçakçılığı riskleri vergisel önlemlerle, gümrük kaçakçılığı riskleri dış ticaret ve gümrük tedbirleriyle, kalite sorunları uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim denetimleri
gibi her biri ayrı ihtisas alanı olan tedbirlerle engellenebilir. Bu bakış açısının yerine mal akış kanallarında bazı kısıtlamalara
gidilmesi, suçla mücadelede bazı faydalar sağlasa da, makro ve mikro ekonomilerde, çok daha önemli olan bazı yapısal
sorunlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle,
Petrol Piyasası Kanunu’nda; akaryakıtların
yurt dışından teminine ilişkin izin mekanizmaları kaldırılmış, bazı petrollerin üretimi, ithalatı, satışı, depolanması gibi faaliyetler ise belli lisansları almış kişiler için
hak haline getirilmiştir. Kurumumuza tanınan yetki çerçevesinde akaryakıtlara karıştırılma riski yüksek görülen maddelerin
önce yurt içinden, sonra da yurtdışından
temini serbestleştirilmiştir. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin izin mekanizması da, bildirim yükümlülüğüne dönüştürülmüştür.”
Kaçak akaryakıt artık istasyonlarda
satılmıyor
Günümüzde tüketicilerin AB’de dolaşımda bulunan akaryakıtları, aynı kalitede
temin etme imkânına kavuştuğunu söyleyen EPDK Başkanı Hasan Köktaş, ulu-

Akaryakıt piyasasında hizmet
açısından bir sorun yok
Bakan Yıldız’ın ardından kürsüye çıkan
EPDK Başkanı Hasan Köktaş da, 19 Kasım
2001 tarihinde kurulan EPDK’nın, 8 yıldır enerji politikaları ve piyasa kanunları çerçevesinde, 24 bini aşkın lisanslı şirketin faaliyet gösterdiği, yıllık cirosu 120
milyar lirayı aşan dört büyük piyasayı düzenlediğini ve denetlediğini söyledi. Dünya çapında etkisi süren küresel krizin, ülke
ekonomisini etkilemesi ile birlikte akaryakıt, LPG, doğal gaz ve elektrik tüketiminin
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ması bir eksikliktir. Senet ihracının sağlanması ile alıcı ve satıcının bir araya gelmesini sağlayan petrol borsasının oluşturulması sadece ülkemiz için değil, yakın çevremiz için de önemlidir.”
nın ve denetimlerinin etkinleştirilmesine
yönelik olarak sürdürülmektedir” dedi.

sal marker sisteminin de yarattığı katkıyla, günümüzde sahte akaryakıtların çok
özel durumlar haricinde artık istasyon
pompalarından satılamadığını vurguladı. Sahte akaryakıtların, artık sadece madeni yağ kisvesi altında satılmaya çalışıldığını, bunlarla da etkin biçimde mücadele
edildiğini kaydeden Köktaş, “Gerek madeni yağların gerekse de ham maddelerinin
vergilendirilmesi, bu tür suçları bir ölçüde azaltmıştır. Ancak madeni yağların tamamına yakınının ambalajla satılması ve
ambalajlı malların kontrollerinin dökme
ürünlere göre daha kolay olması nedeniyle, çalışmalarımız ambalajlama kuralları-

36 OCAK 2010

Petrol borsası kuracağız
EPDK’nın gündemindeki bir diğer önemli konunun petrol borsasının kurulması olduğunu söyleyen Köktaş, şunları söyledi:
“Burada sizlerle, borsasız bir serbest piyasanın olamayacağı düşüncemi paylaşmak
isterim. Konu, Petrol Piyasası Kanunu’nun
hazırlık çalışmalarında ele alınmıştır. Borsanın işleyişi için elzem olan ‘mal karşılığı
senet’ oluşturulması amacıyla kullanılabilecek ‘lisanslı depolama’ faaliyetlerine ilişkin yasal altyapı kurulmuştur. Ürün çeşidinin yüzlerle ifade edildiği ve bazı ürün
tanım güçlükleri yaşanan tarım sektöründe ‘Tarımda Lisanslı Depoculuk Kanunu’
ile getirilen açılımların, her birinin detaylı
teknik düzenlemesi olan ve sayısı 30’u aşmayan akaryakıtlar için getirilememiş ol-

Tavan Fiyat Uygulaması En Çok
Bayileri Mağdur Etti
“Petrol Piyasasında Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Sektörün 2010 Yılı Beklentileri”
konulu panelde bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Muhsin Alkan, tavan fiyat uygulamasının en çok bayileri mağdur ettiğini belirterek, “Bayiler iki ay boyunca, bir
kuruş nakliye ücreti almadan, Türkiye’nin
en ücra köşelerine ürün götürüp sattılar.
Kimse bayilerin Temmuz ayında neden
protesto yürüyüşü yaptığını sormuyor. Tavan fiyat uygulamasıyla bayilerin kârları
bir gecede %30 oranında ellerinden alındı. Bir de nakliye ücreti verilmeyince, bayiler mesleklerini sürdüremez noktaya geldi. Bayiler o dönem boyunca, zararına çalıştı ve büyük bir erozyona uğradı. Bugüne baktığımızda, maalesef hâlâ kârlarımız
o günkü seviyelerde. Tavan fiyat uygulaması sona ermesine rağmen, bayilerimi-
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zin kârları maalesef artırılmadı. Nakliye
ücretleri ise günün rayiç bedellerinden
uzak, sembolik bir seviyede” dedi.
İdari Para Cezası Alan Bayilerimiz
Çözüm Bekliyor
İdari para cezalarına da değinen Genel
Başkanımız Muhsin Alkan, yurt genelinde 3500 bayinin idari para cezaları nedeniyle mahkeme ve icra kapılarında olduklarını ifade ederek: “Bu bayilerimize verilen cezalar hak edilmiş cezalar değil. Hak
edilmiş cezalar olsa, biz PÜİS olarak bunu
gündeme getirmezdik. Bu bayilerimiz lisans başvurusunda bulunmuşlardır. Ancak lisansları geç verildiği için bu cezalara çarptırılmıştır. Bu bayilerimiz genelde
kırsal kesimdeki bayilerdir. Öldürücü boyuttaki bu cezaları ödemeye güçleri yoktur. Yazıktır, günahtır. Bu bayilerin aldıkları cezalara lütfen acilen bir çözüm getirin.”

ÖTV’yi Satıştan Sonra Devlete
Ödeyelim
Petrol sektörünün sağladığı 135 milyar
TL’lik dolaylı verginin yüzde 85’inin bayilerin sırtından toplandığına dikkat çeken
Genel Başkanımız, “Bu 135 milyar TL’nin
35 milyar TL’si bayinin batağı olarak gitti.
Biz, önce satalım sonra ödeyelim diyoruz.
Artık biz bu ÖTV artışını taşıyamıyoruz. Vadelerimiz, 10 - 15 güne indi ama 15 günde bir tanker mal satamayan o kadar çok
bayi var ki. Biz, kazancımızı litre litre topluyoruz ama vergiyi baştan ödüyoruz. Bu
haksızlık değil mi? Bu konuyu Başbakan’a
götürmeye niyetliyiz” dedi.
Denetimlerde Daha Dikkatli
Davranılmalı
Son dönemdeki denetimlerde yöntem
yanlışlığı olduğunu söyleyen Genel Başkanımız Muhsin Alkan, şöyle devam etti:
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“Benim için her bayi yöresinde en saygın
kişidir. Teknik denetlemeye takılan bayiler, kelepçelenerek 3 gün nezarette bekletiliyor ve 3’üncü gün sonunda bırakılıyorlar. Bu insanların bir saygınlıkları var. Biz,
denetime karşı değiliz ama bu bayilerin
haysiyetleri, şerefleri var. Denetimlerde
bu husus göz ardı edilmemeli, daha dikkatli davranılmalıdır. ”
“Sektördeki kayıt dışı faaliyetler
azalıyor”
Petrol piyasasında sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün 2010 yılı beklentilerinin konuşulduğu panelin kapanış sunumunu EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı Güngör Azim Tuna yaptı. Petrol piyasasında önemli bir sürecin geride kaldığını, sektörde önemli düzenlemeler yapıldığını söyleyen Tuna, “Sektörde istikrarlı bir
büyüme süreci görülüyor. Kayıt dışı faali-
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yetler azalıyor. Lisanslandırma çalışmalarında daha da hız kazanmak için birtakım
değişiklikleri zaman içinde yerine getirdik. Önümüzdeki aylar içinde lisanslandırma prosedürünün hızlanması için süreçlerin daha çok elektronik ortama geçirileceğini söyleyebilirim” dedi. Güngör Azim
Tuna, şöyle konuştu:
“Ulusal markerde teminat konusunda birtakım tedbirlerle, özellikle küçük ve orta
boyutlu şirketlerin ithalat yapmaya başlamaları bizleri memnun ediyor. Teknik düzenlemelerde AB normlarına uyum sağlanması sürecinde önemli bir mesafe alın-
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dı. Bu noktada tüketicilere kaliteli hizmet sunulmaya başlandı ve çevreye olan
önem daha da artırıldı. Motorin konusunda bir kriz yaşandı gibi görünüyor ancak
bu çok da önemli bir şey değildi. Sektörün
hassasiyeti de çok normaldi. Kurumun bu
konudaki yaklaşımı belliydi. Tanım değişikliğinden kaynaklanan bir kullanım kısıtlaması mümkün değildi. Ancak bundan
sonraki dönemde kırsal motorinde düzenlemeye ilişkin sektörde büyük bir ittifak var. Kırsal motorin kullanımında kısıtlamaya yönelik bir karar ya da tek tip motorin kullanımına ilişkin bir karar olmalı.

En çok önem verdiğimiz hususlardan biri
de piyasanın etkin bir izleme alt yapısıyla
izlenmesi. Piyasadaki her türlü bilgiye Kurum sahip olmalı ve bu bilgileri değerlendirip kullanmalı. Bu sürecin de alt yapısını tamamladık ve bilgi portalımız düzgün
bir şekilde çalışıyor. Elektronik imza dönemine de geçiyoruz ve bu konudaki ilk kurumlardan biriyiz.”
“Kaçak petrol tanımına ilişkin bir
revizyona ihtiyaç var”
Mevzuat değişikliği konusuna da değinen
Güngör Azim Tuna, “Bu konu, dinamik bir
süreç. Kaçak petrol tanımına ilişkin bir re-
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vizyona ihtiyaç var. Bu noktada beklenmeyen durumlar meydana gelebiliyor.
Ulusal markerde sektör, yasal ürün temini noktasında olumlu bir yerde. Mevzuat
çalışmalarında sektörle birlikte çalışmalarımızı yöneteceğiz. Otomasyon konusunda, depoların hepsinde olmasa da antrepolarda bu tür bir sistem bulunuyor. Uzun
soluklu bir proje de olsa, böyle bir sistem
kurulması düşünülüyor. İstasyon otomasyonu konusunda da çok fazla taviz verilmemeli. Kaçak konusunda, sektör biraz
daha mesai harcamalı. Ulusal stok takibini yakından yapıyoruz. Bilgi portalı ile takip, daha düzenli hale geldi. Rafinerilerimiz, yatırımlarına devam ediyorlar. Ham
petrolde rafinaj marjları düşünce üretim
de düşüş yaşadı. Toplam akaryakıt satışlarına bakıldığında benzinlerde düşüş ancak motorinde artış gözleniyor. Akaryakıt
ihracatında tüm yakıtlarda yüzde 30 oranında bir düşüş görülüyor. Petrol sektöründen alınan vergilere bakıldığında yılsonunda vergi gelirleri büyük oranda artmış olacak. Rekabet ortamını iyi muhafaza edebildiğimiz sürece serbest piyasaya müdahale etmeye gerek kalmayacak.
2010 yılında birtakım belirsizlikler görünüyor. İntifa kararlarının dışında 2010’un
2009 yılından daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum” dedi.
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layıp bir şekil vermek suretiyle Komisyonumuzdan muhtelif kanunların geçirilmesini sağladık” dedi. Kanunlardaki aksaklıkları sektör oyuncularının yaşadığını
ifade eden TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Çelik, “Şu hususların şu şekilde düzenlenmesi daha uygun olurdu’ dediğiniz
zaman, önerilerinizi getirdiğiniz takdirde,
onların da üzerinde çalışma yapmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız
ve Komisyondaki arkadaşlarımızla birlikte
bu değişiklikleri yapmaya hazırız. Ben buraya, ‘Şu şöyle olacak, bu böyle olacak’ demeye gelmedim. Tam aksine; burada alınmış olan kararlar veya verilmiş olan görüşleri nasıl olur da Komisyonumuzda sektörün büyük çoğunluğunun memnuniyetini sağlayacak biçimde ele alabiliriz düşüncesiyle geldim. Belki sektörün tamamının
memnuniyetini sağlamamız kolay değil
ama maksimum memnuniyeti nasıl sağlayacaksak o memnuniyet ortamını sağlayacak irade ve kararlılık Komisyonumuzda vardır. Bu konuda çok açığız. Talep geldiğinde en iyi ve doğruya ulaşacağımız
ortak noktayı bulmaya çalışırız. Şüphesiz
bütün bunlar özveriyle olacak şeyler. Bizler de özveride bulanacağız, sektörün de
birtakım fedakarlıkları olacak.”
Genel Başkanımız tüm sektör adına
Bakan Yıldız’a plaket verdi
Yazılı ve görsel basının yoğun ilgi gösterdiği Enerji Zirvesi’nin akşamında yine
Swissotel’de Enerji Petrol Gaz’ın 41. kuruluş yıldönümü vesilesiyle verilen Gala
Yemeği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Tüm sektör temsilcileri adına Bakan
Yıldız’a teşekkür plaketini Genel Başkanımız Muhsin Alkan takdim ederken, Bakan
Yıldız da Genel Başkanımıza sektöre yaptıkları katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Hem Enerji Petrol Gaz’ın 41. yılı
hem de EPDK’nın kuruluşunun 8. yılı nedeniyle yaptırılan iki pastayı Bakan Yıldız,
EPDK Başkanı Köktaş ve milletvekilleri birlikte kestiler.

“Sektörün kanun değişikliği
taleplerine açığız”
Zirve’nin kapanış konuşmasını TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik yaptı. 2002 yılından bu yana
TBMM Enerji Komisyonu’nda görev yaptığını belirten Çelik, “O tarihten bugüne kadar, arkadaşlarımızla beraber sektör temsilcilerinin görüşlerini dikkate almak suretiyle, bürokrasiden ve Bakanlıktan gelen arkadaşlarımızın görüşlerini harman-
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Güner YENİGÜN
PÜİS Genel Sekreteri

İdari Para Cezalarının

Dünü…

Bugünü…

Yarını…?
Tarih 20 Aralık 2003
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu yürürlüğe girdi. Nihayet petrol piyasası da hukuki bir zemine oturdu. Artık petrol piyasasında, hukuki zeminde gerekli düzenlemeler ve denetlemeler yapılacak. Bunu
bir üst kurul olan EPDK yapacak.
Akaryakıt Bayileri sevinçliler. Artık hukuki zemini olan bir piyasada çalışacakları
için sevinçliler.
Yeni piyasada yapılacak düzenleme ve
denetlemelerle 1996 yılından sonra
oluşan kaçak akaryakıt virüsünün ortadan kaldırılacağını zannettikleri için
sevinçliler.
Kaçak olmayınca haksız rekabetin son
bulacağını zannettikleri için sevinçliler.
Piyasadaki tüm düzenleme ve denetimlerin bir üst kuruma yani EPDK’ya bağlanması nedeniyle sevinçliler.
Zira EPDK sayesinde yıllardan beri özledikleri eşgüdümün oluşacağını zannettikleri için sevinçliler.
Tarih 17 Haziran 2004
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EPDK tarafından hazırlanan Lisans Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Akaryakıt bayileri şaşkın.
Zira, bu yönetmelik âdeta sadece bayilerin haklarını kısıtlamak için hazırlanmış.
Zira, bu yönetmelik sadece sektörün diğer katmanlarının, bayiler üzerinde baskı kurabilmelerini sağlamak için hazırlanmış.
Öyle ki bunun temini için 5015 sayılı Kanun’un bazı maddeleri dahi çiğnenmiş.
Tarih 20 Aralık 2004
EPDK’nın lisans başvuruları için verdiği
sürenin sonu.
Bayiler, EPDK’nın genelgesine uyarak
başvurularını büyük ölçüde dağıtıcıları
kanalıyla yaptılar.

bu işte bir gariplik var. Zira, o gün itibariyla rafinericisinden, dağıtıcısına ve de
bayisine kadar sektörde binlerce lisans
almayan piyasa oyuncusu var.
Durum EPDK’ya soruluyor. Alınan cevap,
“Lisanslar kolay hazırlanmıyor. İnternetteki sayfamızdan takip edin” şeklinde.
Bayiler için problem yok gibi. Zira dağıtıcıları kendilerine akaryakıt vermeye kesintisiz devam ediyorlar. Lisans başvurularını da onlar yapmışlardı. Akaryakıtı da
vermeye devam ettiklerine göre, demek
ki ortada bir problem yok.
Zaten ülkenin birçok kırsal bölgesinde
internet ortamı da henüz oluşmadığından başka çareleri de yok. Dağıtıcılarının kendilerine gönderdikleri akaryakıtları satmaya devam ediyorlar.
Tarih 21 Mart 2005

Tarih 20 Mart 2005

Akaryakıt bayileri bir kez daha şaşkın.

EPDK’nın kendisine yapılan başvuruları değerlendirip, sonuçlandıracağı sürenin sonu.

Devletin görevlileri gelip lisans görmek
istiyorlar. Gösteremeyince 56.700.-TL
ceza yazıyorlar. Bazıları istasyonlarını satsalar dahi, bu parayı elde edemiyor. Çok
şaşkınlar. İnanamıyorlar.

Bu tarihten sonra lisanssız olarak akaryakıt ticareti yapmak mümkün değil. Ancak
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İnanamıyorlar. Zira Devletin adaletine
güvenleri var.

dı ülke buna kaç gün, hatta kaç saat dayanabilirdi ki” diyorlar.

İnanamıyorlar. Zira şu anda sektörün
tüm katmanlarında binlerce lisans verilmeyen oyuncu var. Bu binlerce oyuncu,
akaryakıt satmayı durdurursa, Ülke’de
doğacak akaryakıt sıkıntısı; Ülkenin ekonomisini, sosyal hayatını kısacası tüm
mekanizmayı kilitleyecek boyutta. Bu
mümkün olmayacağına göre bu işte bir
sakatlık var. Bu işin doğrusunu kim bilir?
EPDK. Çünkü, yönetmeliği hazırlayan
da, lisansları süresi içinde vermesi gereken de, ancak veremeyen de ve lisansları süresinde vermediği için bayilere ceza
kesen de EPDK.

Hatta bazıları “Yok canım, EPDK yanlışlık yapmış, kendisine yazacak yerde sana
yazmış cezayı, düzeltir” sözleriyle olayın
inanılmazlığını vurgulamaya çalışıyor.

Bir kere daha EPDK’ya gidiyorlar. Durumu anlatıyorlar. “Bize hiçbir suçumuz
olmadığı halde ceza yazıyorsunuz. Neden? Diyorlar. Aldıkları cevap, “Kanun
açık, biz Kanun’a göre cezayı yazarız, siz
hakkınızı yargıda arayın” oluyor.

EPDK MAĞDURU BİNLERCE AKARYAKIT
BAYİİ…

Tarih… Daha sonra ki günler…
Bayinin üzüntüsü, ızdıraba dönüşüyor.
Zira işinin dönmesi için bankada bulunan üç kuruşuna Maliye el koymuş. Yine
aynı amaç için icra, kapısına dayanmış.

Özellikle konuyu düzeltecek kamunun
değerli yöneticileri hep “Düzelecek,
mağduriyet önlenecek” diyorlar.
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YAZAR KASALARI İLE DEVLET MALİYESİNİN DENETÇİLİK GÖREVİNİN EN
CİDDİ YARDIMCILARI OLAN AKARYAKIT BAYİLERİ…
SİZCE NE YAPMALILAR?
DAVALARINI AVRUPA’YA TAŞISINLAR
MI DİYORSUNUZ…
YOK, İŞTE BİR TEK BUNU YAPAMAZ
AKARYAKIT BAYİLERİ…

Ve tam beş yıldır, bayiler umutla bu sözlerin gerçekleşmesini ve dolayısıyla bu haksızlığın düzelmesini bekliyor.

ZİRA DEVLET KAVRAMI ONLAR İÇİN
MUKADDESTİR.

AMA BUGÜN YANİ ŞUBAT 2010…

ZİRA ONLAR HÂLÂ DEVLETLERİNE
BÜYÜK BİR SADAKATLE BAĞLIDIR…

DÜZELEN HİÇBİR ŞEY YOK…

DEVLETİNE İNANAN AKARYAKITÇILAR…
DEVLETİNİN HAZİNESİNİN EN BAŞARILI
TAHSİLDARI OLAN AKARYAKIT BAYİLERİ…
YILDA 32 MİLYAR TL TUTARINDAKİ ÖTV
VE KDV’Yİ DEVLETİNE ÖDEYİP, SONRA VATANDAŞTAN KURUŞ, KURUŞ TOPLAMAYA
ÇALIŞAN AKARYAKIT BAYİLERİ…

BU SADAKAT DEVAM ETMEKTEDİR
VE SONSUZA KADAR DEVAM EDECEKTİR…
ANCAK ÇOK ÖNEMLİ BİR İNANÇLARI
DAHA VARDIR AKARYAKIT BAYİLERERİNİN.
İLAHİ ADALET…

Avukatlara, bürokratlara, siyasilere koşuyor bayi.
Herkes umut veriyor. Herkes “Olmaz böyle şey, bunda bir yanlışlık
var, mutlaka devlet bu işe el kor ve
bu haksızlığı önler” diyor. Bu sözlerin garantisi olarak da, “20 Mart
2005 günü lisansları hazırlanamayan 9.000 bayi akaryakıt satmasalar-
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EPDK Kurul Üyesi Mustafa YILMAZ
İkinci Başkanlığa Getirildi

EPDK’da görev süreleri sona eren Yusuf Tülek ve
Metin Başlı’nın yerine iki yeni Kurul Üyesi atandı. 28 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Abdullah
Tancan ve Alparslan Bayraktar EPDK Kurul Üyeliğine atandı. Kurul Üyesi Mustafa Yılmaz ise İkinci
Başkanlığa getirildi.

EPDK’ya İki Yeni Kurul Üyesi Atandı

Alparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar, 1975 yılında Hatay Kırıkhan’da
doğdu. 1995 yılında İTÜ Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılına kadar inşaat sektöründe proje mühendisi ve LPG sektöründe
İş Geliştirme sorumlusu olarak görev yaptı. 20012006 yılları arasında pazarlama konusunda ABD’de
eğitim ve iş amacıyla bulundu. 2007 yılından bugüne kadar da özel sektörde danışmanlık ve mümessillik yaptı. Alparslan Bayraktar bekar.

Abdullah Tancan
1966 Gaziantep doğumlu Abdullah Tancan, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş yaşamına 1987 yılında
Ankara Telefon Başmüdürlüğü’nde mühendis olarak başladı. 1988-95 yılları arasında Gaziantep Telefon Başmüdürlüğü’nde mühendis olarak görev alan
Tancan, 1995-97 yılları arasında Gaziantep Şahinbey
Telekom Müdür Yardımcılığı ve Şehitkamil Telekom
Müdür Vekilliği yaptı.
1997-2004 yıllarında TEDAŞ Gaziantep E.D.M. Planlama ve Etüt Proje Müdürü, Müşteriler Müdürü, Müessese Müdür Vekili, Yönetim Komitesi Başkanı olarak
çalıştı. 2004 yılından 2007 yılına kadar Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 8
Ocak 2008’den bu yana ise TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı yapıyordu.
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2009 Yılı Akaryakıt Bayileri İçin Çok Zor Geçti
2009, bayiler için büyük mağduriyetlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bayiler, 2009 yılında
yaşadıkları sıkıntıları ve 2010 yılından beklentilerini PÜİS Dergi’ye değerlendirdi.

İbrahim Uğurlu
PÜİS Ankara Şubesi Başkanı
2009 yılı ne yazık ki, bayiler için çok büyük mağduriyetlerin yaşandığı bir yıl oldu. Özellikle 2 ay boyunca süren tavan fiyat uygulaması bayileri çok olumsuz etkiledi. Bu süreçte kâr
marjlarımızın düşürülmesi, nakliye ücretlerimizin verilmemesi bayi kesimine büyük darbeler vurdu. Bunun dışında akaryakıt fiyatlarında yapılan yüksek kırımlar da bayileri haksız rekabetle karşı karşıya bıraktı.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli konular şunlardır:
1. Kâr marjlarımızın yükseltilmesi,
2. Kaçak akaryakıtın önlenmesi,
3. İdari para cezaları sorununun çözüme kavuşturulması,
4. Mevzuatta bayi aleyhine olan hükümlerin bayi lehine düzenlenmesi.
2010 yılının sektörümüz ve bayiler için hayırlar getirmesini diliyorum. Tüketicilerine günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz ve düzeyli hizmet veren bayilerin tüm sorunlarının çözümleneceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımdan birlik ve beraberliğe gereken önemi vermelerini, PÜİS’le kenetlenmelerini ve aileleri ve
çalışanlarıyla bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum.

Yakup AKSOY
PÜİS Erzurum Şube Başkanı
2009 yılının sektörümüz için genel olarak olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü Sendikamız EPDK yönetimiyle sürdürmüş olduğu ikili ilişkilerde bayilerin tüm sorunlarını yasalar
çerçevesinde dile getirmiş, sorunlar bir nebze de olsa çözüme kavuşturulmuştur. Ancak,
2009 yılı içerisinde iki aylık bir süreç içinde depo fiyatları tüm Türkiye genelinde aynı fiyatla satılmasının olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, dolum tesislerine yakın olan bir
bayi nakliye ücretini az bir miktarla öderken, dolum tesislerine uzak olan bir bayi bunun iki
katını ödemiştir. Bunun adil olmadığı kanısındayım.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kâr marjlarımızın artırılması,
Haksız rekabete neden olan aşırı fiyat kırımlarının önüne geçilmesi,
Aynı şirketle anlaşması olan bayilerin birbirleriyle gerektiği zaman akaryakıt alışverişi içinde olmalarının biz bayiler için olumlu olacağını vurgulamak isterim.
Bu vesileyle 2010 yılının Ulusumuza ve sektörümüze sağlık, mutluluk ve bol kazançlar getirmesini dilerim.
2.
3.
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Kemal Gözüyukarı
PÜİS Kırıkkale Şube Başkanı
1950’den beri yürüttüğüm baba mesleğimiz olan petrolcülüğün bu kadar yara aldığını,
mağdur olduğunu görmemiştim. Son yıllarda, rafineri çıkış fiyatının dahi altında yapılan akaryakıt satışları, biz bayileri çok büyük haksız bir rekabetle karşı karşıya bırakmış,
mesleğimizi sürdüremez hale getirmiştir. Zaten çok düşük kâr marjıyla çalışan bayilerin,
bu haksız rekabet karşısında satışları önemli oranda düşünce, bayiler büyük bir açmazla karşı karşıya kalmışlardır. Bugünkü tabloda, giderleri gelirlerinin çok üstünde olan
bayiler, istihdam ettikleri personel sayısını azaltmak zorunda kalmış, önemli bir istihdam alanı olan akaryakıt sektöründe, personel sayısında zorunlu olarak önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Bu vahim bir durumdur bunu kabullenmek mümkün değildir.
Bu sorunun çözümü gün gibi ortadadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, taban fiyat uygulamasına gittiği takdirde,
bu sorun ortadan kalkacaktır. Bilindiği gibi Ulaştırma Bakanlığı, otobüs bileti fiyatları için taban fiyat uygulamasına gitti. Aynı şeyi EPDK da yaparsa, biz bayilerin karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin önüne geçilecek, kaçak akaryakıt satışı engellenecek, sektörde ürün ve hizmet kalitesi artacaktır. Bu yapılmadığı takdirde, Ülkesini seven, vergisini son kuruşuna kadar devletine ödeyen, tüketiciye en iyi hizmeti günün 24 saati büyük bir özveriyle sunan, işini layıkıyla yapan
dürüst petrolcünün yaşam kalitesi baltalanacak, haksız rekabet devam edecektir.

Mustafa Yavuz
PÜİS Mersin Şubesi Başkanı
2009 yılı petrol sektörü açısından olumsuzluğu çok olan bir yıl olmuştur. 2009 yılında
tabanı olmayan tavan fiyat uygulaması sektörü derinden etkilemiştir. Bayilerin kâr marjı tırpanlanmıştır ve halen düşük kârla çalışıyoruz. Kırsal motorinin iş makineleri haricinde satışının yasaklanması ani ve zamansız olmuştur, neyse ki erken düzeltilmiştir. İntifa
sürelerinin 5 yılla sınırlandırılması bayiler açısından çok iyi olmuştur.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Tırpanlanmış olan kâr marjlarımızın en azından eski düzeye geri getirilmesi petrol
sektörüne daha fazla zaman ayırabilen bir Bakanlığımızın olmasını istiyoruz.
2. Sektörle ilgili bir karar alınırken sahadaki bayilere ve onun temsilcisi olan PÜİS’ten
görüş alınmasını ve uygulamaya konulan kararların sektörün kılcal damarlarını zedelenmeden amaca tam hizmet edecek şekilde hazırlanmasını arzu ediyorum. Yapbozla kaybedecek zamanımızın
olmadığını düşünüyorum.
3. Bayilerin marker ölçümü, kesafet ve tartım kontrolü yaptırabileceği bağımsız bir birim kurulmasını istiyorum.
Tüm bayi arkadaşlarıma sesleniyorum. PÜİS’e sahip çıkın, çünkü o sizin kuruluşunuz. PÜİS, biz bayilerin haklarını, dolayısıyla ülkemizin çıkarlarını savunan, sizler gibi yurdumuzun dört bir yanındaki bayi arkadaşlarımızın arasından seçilen ve bu işi gönüllü yapan meslektaşlarımızdan oluşmuştur.
2010 yılının Ülkemiz, milletimiz ve sektörümüz açısından hayırlı ve bereketli olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
Zafer Güler
PÜİS Samsun Şubesi Başkanı
2009 yılının sektör açısından kesinlikle olumsuz bir dönem olduğunu söyleyebilirim.
Ekonomik kriz ve fiyat yükselişleri, kâr marjlarının %4.5’lara kadar düşürülmesi, ÖTV’nin
artırılması, nakliye masraflarının yok sayılması, zor koşullarda ticaret yapmaya uğraşan
bizleri son derece sıkıntıya sokmuştur. İşin en kötü yanı bizleri 5015 sayılı yasa ile düzenleyici kılan EPDK sorunları görmezlikten gelmiş olması, sağır sultanı oynaması bu
yaşananlara tuz biber ekmiştir.
Tavan fiyat uygulamasına gidilirken, taban fiyatın göz ardı edilmesi sektördeki illegal
firmaların ekmeğine yağ sürmüştür. Bunları kontrol etmediği için düzgün çalışan bayinin rekabet etme şansını ortadan kaldırmıştır. Üstelik dağıtım firmaları şu ana kadar bu
konuda bayiye sahip çıkmamıştır.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kâr marjlarının kesinlikle artırılması gerekmektedir. Düzenleyici kimliği olan EPDK’nın, istasyon giderlerinin bu kâr
marjıyla çalışmadığını görmesi gerekir.
2. EPDK’nın sahadaki çalışmalara ağırlık vermesi, illegal çalışan istasyonları tespit edip, disipline ederek görevini yapması gerekir.
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Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş olan on numara motor yağının akaryakıt yerine satılmasına müdahale etmeyen EPDK ve ilgili diğer kurumların, bu soruna mutlaka bir çare bulmaları, denetimlerini sıklaştırarak, gerekli müeyyideleri uygulamaları gerekir.
Bu ülkeyi seven, dürüst namuslu ticari teamülleri harfiyen yerine getiren, işini seven ve severek yapan meslektaşlarıma tavsiyem; duruşlarını hiç bozmadan ticari faaliyetlerine devam etmeleri, piyasadaki bazı boşluk ve zorluklara göğüs gererek ticari faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmeleridir. Devlet büyüğümüz rahmetli İsmet İnönü’nün sözünden yola çıkarak “namuslu insanlar, en az namussuzlar kadar cesaretli olmalıdır” sözünün altını çizerek mücadeleyi azim ve feragatle desteklemelerini ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan PÜİS’i desteklemelerini rica eder, saygılar sunarım.
Aytekin Çanakçıoğlu
PÜİS Trabzon Şubesi Başkanı
Ekonomik anlamda 2009 yılının olumlu geçtiğini herkes gibi ben de söyleyemem.
2009 yılı içindeki olumsuzlukların başında gelen EPDK’nın uygulamaları ve başta tavan
fiyat uygulaması, il ve ilçelere göre nakliyelerin sıfırlanmasıdır. Bu şartlar altında 2010
yılından hiçbir beklentimizin olamayacağı, şartların düzeltilmemesi durumunda 2009
yılından daha kötü olacağının bilinmesi gerekir.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Bayilere verilen idari para cezalarının kaldırılması.
2. Bayi kârlarının yeniden ayarlanması ve nakliye ücretlerinin eski seviyeye getirilmesi.
3. EPDK uygulamalarında esneklik yapılması, otomasyon adı altında bayilerden kesilen masrafların dağıtım firmaları tarafından karşılanması, EPDK olarak yapılacak uygulamalar öncesi PÜİS’in fikrinin alınmasının sağlanması.
2010 yılında PÜİS Genel Merkezi ile 15 Şubesi arasındaki iletişimin daha aktif hale getirilmesini ve PÜİS derginin tüm
bayilere ulaşmasının sağlanarak sendika faaliyetleri hakkında bayilerin bilgilendirilmesini diliyorum.
İ.Atilla Süldür
PÜİS Yüksek Konseyi Üyesi
2009 yılının akaryakıt sektörü açısından olumlu bir yıl oldu söylenemez. Petrol dağıtım şirketlerinin son yıllarda ihdas ettiği toptan akaryakıt bayileri yaptıkları anormal tenzilatlarla (%18-20
ye varan) bürokrasinin, siyasilerin dikkatlerinin sektör üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bunu pompalarda afişe edilen %10-15 tenzilatlar da perçinlemiştir. Yükselen akaryakıt fiyatlarının indirilmesini isteyen vatandaşların taleplerine çözüm arayan ilgililer ise sektördeki yüksek indirimler nedeniyle hakiki kâr durumlarını incelemeden %20-30 kazanıyorlar ki bu tenzilatı yapabiliyorlar düşüncesiyle 26 Haziran’da tavan fiyat uygulamasına geçtiler. Hiçbir incelemeye tabi tutulmadan rafineri fiyatına %5-6 gibi kârlar eklenerek nakliye ve diğer masraflar düşünülmeksizin bir fiyat uygulamasını 2 ay tatbik ettiler. Öyle ki TÜPRAŞ’a bitişik bayiinin fiyatı ile
Bolu’daki pompada aynı fiyatla akaryakıt satmaya mecbur edildi. Böylelikle akaryakıt pompa fiyatlarında sağlanan 20 krş.’luk indirimi 15 Temmuz’da ÖTV olarak fiyatlara ilave ettiler. Tüketici
de ne olduğunu anlayamadı. Bayiler 2 ay nakliye dahi almaksızın kârsız satışlara devam etmek zorunda bırakıldı.
Tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla dağıtım şirketine ve bayilere verilen müşterek kârın bölüşümünde, dağıtım şirketleri ile perakendeci bayinin durumunu göz önüne almadan toplam kârı yarı yarıya bölüştürdüler. Takdir edilir ki dünyanın hiçbir yerinde
toptancı ile perakendecinin kârı eşit olamaz. 24 saat her türlü risk ve eziyetle hizmet veren akaryakıt istasyonları aldıkları 1 tanker
malı en az 500-600 müşterisine günlerce servis yaparak tüketmekte, akaryakıt dağıtım şirketinden ise 1 tankerin dolum yapıp çıkması 30 dakikayı geçmemektedir. İkisinin de bir tankerde kârı eşittir. Akaryakıt istasyonu 500-600 müşterisine muhatap olarak perakende satmakta, dağıtım şirketi ise tanker istasyona gelmeden çekini tahsil etmektedir.
Bu gün için bayilere verilen kâr payı, belli bir ekonomik satışa ulaşmış istasyonların dahi ayakta kalmasına yeterli değildir. Bu
kârların düzeltilmesi için hem Sendikamızın hem de sektörümüzdeki bütün bayi arkadaşlarımızın birlikte hareket etmesi ve
ilgililere ulaşması gerekmektedir. Dertlerimizin bizler tarafından aktarılmadan ilgililerce bilinmesine imkan yoktur. Bunu tavan fiyat uygulamasında açıkça görmüş bulunmaktayız. 47 yıllık akaryakıtçı olarak gençlere ve tüm meslektaşlarımıza tavsiyem; yıllarca Sendikada çalıştığım sürece Bakanlara, Başbakana, Sayın Cumhurbaşkanımız DEMİREL’e defalarca aktaran kişi
olarak aynı çalışmayı siyasi etkinliği olan genç bayi arkadaşlarımdan bekliyorum. Her birimizin, siyasi yakınlığı olan kişilerle
irtibata geçerek, dertlerimizi ilgililere birinci elden aktarmamız gerekiyor.
2010 yılında bütün bu problemlerimizin düzelmesi için öncelikle dağıtım şirketlerinin toptan bayilerin durumunu tekrar
gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bölgeden gelen resmi dairelerin ihalesine giren toptancıya tanınan
özel iskontolara hacet kalmaksızın mahalli bayiler aynı satışı sağlayabilir. Toptancı şirketlerin dağıtım şirketlerine sağladıkları fayda ile diğer perakende akaryakıt istasyonlarına verdikleri zararın karşılaştırılmasında fayda vardır diye düşünüyorum.
Sendikamızın öncülüğünde yapılacak toplantılara pompa kapatmak gibi işlemlerle değil, ilgililere müşterek dertlerimizi aktararak karlarımızın istasyonlarımızı çalıştırabilecek noktalara yükseltilmesini sağlamalıyız.
Sektörümüze, bol kazançlı, sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl dilerim.
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Orhan Şahin
PÜİS Ankara Şubesi Saymanı
2009 yılı akaryakıt sektörü açısından birçok talihsizliklerin olduğu bir zaman dilimi
oldu. Tavan fiyat uygulaması, kâr marjlarının düşük ve yetersizliği, kırsal motorin satışının kısıtlanma durumu ve buna benzer birçok mantığın bile alamayacağı sorunlarla karşılaştık. Bu açıdan talihsiz bir yıl oldu. 2009 yılı içerisinde sektörün yaşadığı
en olumsuz gelişme tavan fiyat uygulaması ve kırsal motorinin satışında kısıtlama
yoluna gidilmek isteğidir.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kâr marjlarının iyileştirilmesi,
2. 10 numara olarak adlandırılan madeni yağ ve buna benzer haksız kazanç yaratan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması,
3. Ankara genelinde LPG fiyatları üzerindeki amansız rekabete bir çözüm getirilmesi.
Genel olarak bu haksız ortamda bayilerin sendikalı ve örgütlü biçimde sorunlara ortak tavır almaları ve karşı çıkmaları gerekmektedir. Çünkü sorunlar ortaktır ve bu şekilde çözülmekle birlikte, bizim lehimize gelişecektir.
Burak Güney
PÜİS Ankara Şubesi Sekreteri
2009 yılının akaryakıt sektörü açısından olumlu bir yıl olduğunu söyleyemem. Dünyayı sarsan ekonomik kriz, sektördeki rekabetin artması gibi olumsuz etkenler maalesef
akaryakıt sektörünü de etkiledi. Müşteriler akaryakıt harcamalarını ihtiyaçlarına göre
yapmaya başladılar. 2010 yılının 2009’dan daha iyi geçeceğini sanmıyorum.
Bana göre 2009 yılındaki sektördeki en olumsuz gelişme EPDK’nın tavan fiyat uygulamasıdır. Nitekim, sektörü tanımayan, mesailerinin büyük kısmını bayilere ve dağıtım şirketlerine müeyyide uygulama üzerine yoğunlaştıran ve akaryakıt sektörünün
en önemli maliyet kalemlerinden biri olan navlun kavramını bile göz ardı edebilen ve
sonuçta mevcut mevzuata da uygunluğu hukuki ihtilaf konusu haline gelen böyle bir
kararı alabilen EPDK’nın ana görevinin denetleme olduğu kadar, düzenleme olduğunu
hatırlamasını umut ve temenni etmekteyim.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. EPDK’nın içindeki akaryakıt sektöründeki temsilcilerinin içinde en az bir kişinin bayi temsilcisi olarak katılması,
2. Fiyat metodolojisinin içerisinde bayilerin söz hakkı olması, dağıtım payının Türkiye şartları, personel , eğitim, SSK
ve diğer giderler göz önüne alınarak en az %70 bayi, %30 dağıtıcı şeklinde olarak yeniden düzenlenmesi,
3. Benzindeki ÖTV’nin motorin ve eurodizel deki ÖTV ile eşitlenmesi gerekmektedir. ÖTV oranlarının düşürülüp tüketici fiyatının makul bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir.
Benim bu sektöre vermek istediğim mesaj; başta düzenleyici kurum EPDK olmak üzere TÜPRAŞ’ı, dağıtım şirketleri ve
bayilerin haklarının daha adil bir şekilde dağıtılması ve sektördeki bu üç oyuncunun (TÜPRAŞ,dağıtım şirketleri ve bayiler) konumlarının gerekiyorsa mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılarak belirgin bir hale gelmesidir.
Sabri Şeker
PÜİS Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılı akaryakıt sektörü açısından hiç olumlu geçmemiştir. 2009 yılında sektörde yaşadığımız bazı olumsuzluklar; fiyat istikrarsızlığı, taban ve tavan fiyat belirsizliği
EPDK’nın akaryakıt sektörünün temsilcilerine gerekli önemi vermemesi ve önerilerini
dikkate almaması en olumsuz gelişme olarak görüyorum.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Menşei belli olmayan, haksız rekabete yol açan ucuz akaryakıt diye tanımlanan satışların önüne geçilmesi ve verilecek cezaların caydırıcı olması,
2. Akaryakıt satışlarında verilen promosyonların kaldırılması,
3. Bayi kâr marjlarının yeterli düzeye getirilmesi,
Sektöre vermek istediğim en önemli mesaj; birlikten kuvvet doğar. Eczacılar nasıl birbirleri ile kenetlenmişlerse, akaryakıt bayilerinin de sendikalarına kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde olmaları ve huzur içinde hizmet vermeleri
gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla Sendikamız yetkililerinin ısrarlı şekilde bayi menfaatlerini ve bayi isteklerini ilgili
mercilere ulaştırmalarını ve bayilerin adli mercilerdeki sorunlarını takip etmek için PÜİS Genel Merkezi’nde hukuk bürosu kurulmasını talep ediyorum. 2010 yılının akaryakıt sektörünün istikrarlı ve düzenli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.
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Musa Ertaş
PÜİS Kırıkkale Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılının akaryakıt sektörü açısından sıkıntılı bir yıl olduğu kanaatindeyim. 2009 yılında sektörün yaşadığı bazı olumsuz gelişmeler içinde bence en olumsuzu; EPDK’nın
tavan fiyat uygulaması ile rafineriye veya dolum tesisine uzaklıkları hiç göz önüne almadan dikte ettiği fiyat politikasıydı.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kaçak akaryakıtın önü kesilmelidir,
2. Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV düşürülmelidir,
3. Kâr marjlarımız artırılmalıdır.
Tüm sektörümüzün 2010 yılını sağlık, huzur ve bol kazançlı bir yıl olarak geçirmelerini temenni ediyorum.2009 yılı sektörümüz için sıkıntılı bir yıl olmuştur. İnşallah önümüzdeki yılda sorunların çözümlerinin gerçekleşeceği bir yıl olur diye düşünüyorum. Benim sektörümüze mesajım; bayilerimizin sendikamıza ve yönetimine sahip çıkmalarıdır. Bayi olarak konulara daha fazla duyarlı olmamız, zaten kamu kurum ve kuruluşları nezdinde bugüne kadar çok iyi bir konuma sahip olan sendikamızın daha da iyi yerlere gelmesi için üyelerin PÜİS’e sahiplenmesiyle olacak ve böylece üyelerden aldığı bu heyecan ve güçle sendika yönetimi de şevkle mücadelesine devam edecektir. Toplantılara genel kurullara eksiksiz katılımlarla genel merkezin davetlerine de kulak vererek her zaman yanlarında olduğumuz göstererek gücümüzü hissettirmemiz gerekir ki haklı olduğumuz sorunlarımız da çözüme kavuşabilsin. Şu iyi bilinmelidir ki tek başına bir bayi sorunu çözmede çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilir ve hatta çözümleyemez. Birlik beraberlik
içerisinde olduğumuz zaman bunların üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum.
Erhan Sözen
PÜİS Konya Şubesi Saymanı
2009 yılı ne yazık ki akaryakıt sektörü açısından olumlu bir yıl olmadı. 2009 yılının en
olumsuz gelişmesi, EPDK’nın tavan fiyat uygulaması oldu.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. ÖTV’siz satılan yakıtlara, yeniden ÖTV eklenmesi,
2. EPDK’nın kamu ihale mevzuatı kapsamında akaryakıt fiyat farkı hesaplamalarında
kullanılan ortalama fiyatta, bütün Türkiye genelinde İstanbul ve Avrupa yakası baz alınmıştır. Ortalama fiyat farkının bölgelere göre ayarlanması,
3. Yangın yönetmeliğinin gündemden kaldırılarak TSE 12820- TSE 11939 ile eşgüdümlü hale getirilmesi.
2010 yılında, sektörde görev alan, sektörle ilgili derneklerin ve dağıtıcı şirketlerin uyum içerisinde olması ve sorunlara
birlikte çözüm aranmasını temenni ediyorum.
Hasan Öztürk
PÜİS Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılı sektörümüz için kötü bir yıl olmuştur. 2010 yılının da 2009’dan farklı olacağını zannetmiyorum. 2009 yılında sektörümüzü son derece mağdur eden kaçak akaryakıt ve madeni yağ sorunuyla yeteri kadar ilgilenilmediğini düşünüyorum. Bu sorunun
çözümlenmesi için, kaçak akaryakıt veya madeni yağ satışı yapan istasyon tespit edildiği zaman, cezanın istasyona yazılması (örneğin, istasyon üç yıl kapatılmalı) gerektiğini düşünüyorum.
2010 yılında sektörün herkesçe bilinen sorunlarının çözüme kavuşturulmasını diliyorum.
İsmail Şenol
PÜİS Konya Şubesi Sekreteri
2009 yılı sektörümüz için abartısız en sıkıntılı yıllardan biri olmuştur. Tavan fiyat uygulaması ile zaten son derece düşük olan kâr marjımız tamamen erimiştir. Sektör temsilcilerinin bilgileri alınmadan ve sektörümüz gerçeklerinden uzak olarak hazırlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik nedeniyle, akaryakıt istasyonları %
90-95 oranını kapanma tehlikesi ile baş başa bırakılmıştır. EPDK’ya süresinde ve eskizsiz bir şekilde evraklarını teslim etmiş olmasına rağmen, Kurumun zamanında ve titizlikle evrakları incelememesinden kaynaklanan hatasından dolayı binlerce bayi 57 bin
TL gibi son derece yüksek ve haksız bir ceza ile karşı karşıya kalmıştır.
Rekabet Kurulu’nun kararı uyarınca yeni yapılacak sözleşmeler, 2010 yılında ilk gündem maddesi olacaktır. Ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarından kaynaklanan ve maalesef
sektörümüzün kanayan yarası kaçak akaryakıt ve yağ kullanımı artarak devem edecek-
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tir. Ayrıca sektörümüz üzerinde her resmi kurumun maddi beklentisi nedeniyle farklı standartlar istemeleri her akaryakıt bayisini farklı ama bir şekilde sıkıntıya sokacaktır.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kaçak akaryakıt ve madeni yağın akaryakıt yerine kullanılmasını mutlak olarak önleyecek etkin bir denetleme mekanizması kurulmalıdır,
2. Sektörümüzün çok başlılıktan kurtarılarak gerçekçi olarak hazırlanacak standartların eşgüdüm içerisinde sektörümüz temsilcilerinin de bulunduğu tek bir kurum tarafından uygulanması ve denetlenmesi sağlanmalıdır,
3. Adil, uygulanabilir rekabet ortamı oluşturulmalıdır.
2010 ve gelecek yılların sektörümüz için insan odaklı, dayanışma içerisinde ve ortak akıl çerçevesinde sorunlarını çözebilen bayi topluluğu en iyi dileğimizdir.
Nazif Bilir
PÜİS Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılının akaryakıt sektörü açısından olumlu bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle EPDK tarafından 2 ay süreyle uygulanan tavan fiyat uygulaması, bu süreç içinde
ÖTV’de yapılan artış ve yine bu süreç içinde nakliye ücretlerimizin verilmemesi biz bayiler için çok büyük mağduriyetlere neden oldu.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
a. 10 numara yağ,
b. Kaçak akaryakıt,
c. Karışık akaryakıt sorunlarına acil çözüm bulunmalıdır.
2010 yılında, inanmamakla birlikte, namuslu akaryakıtçıların çoğalmasını umuyoruz.
Ama ne yazık ki, her geçen gün biraz daha fire veriyoruz. Bunun yanı sıra, dağıtım şirketleri de bayilerin yanında yer almalı, bayileri piyon gibi devletle karşı karşıya getirmek yerine bayilerle birlikte sorunların çözümüne ortak olunmalı.
Zira bayiinin problemi aynı zamanda dağıtım şirketinin de problemidir.

Nuri Ercan
PÜİS Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılında akaryakıt sektörü önemli mağduriyetler yaşadı. Bunların arasında en
önemlisi, kâr marjlarımızın tavan fiyat uygulaması ile düşürülmesi oldu.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kâr marjlarımızın artırılması,
2. İhalelere girerken, dağıtım firmalarının bayilere yardımcı olması,
3. Nakliye ücretlerimizin artırılması.
2010 yılının sektörümüz için iyi geçmesini diliyorum. Sektörün gelişmesini, satışlarımızın artmasını ve tüm sorunlarını çözümlenmesini temenni ediyorum. Sendikamız
PÜİS’in önemle dikkate alınmasını, önerilerimizin devlet ve akaryakıt şirketleri tarafından önemsenip, isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyorum.

Uğur Selvi
US/PET Petrol Ürünleri Ltd. Şti. Konya Bayisi
Kâr marjlarımızın tavan fiyat uygulamasında 2 ay süreyle zarar edecek şekilde düşürülmesi 2009 yılında yaşadığımız en olumsuz gelişmedir.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan asgari emniyet mesafelerinin TS 12820 standardıyla uyumlu hale getirilmesi,
2. İstihdamı sağlamak amacıyla, çalışan sayımızı artırmak için kâr marjlarının yükseltilmesi,
3. Petrol istasyonlarının belediyelere rant kapısı olmaktan çıkarılması,
2010 yılında sektörün gelişmesini ve EPDK’da sektörü bilen kişilerin yer almasını temenni ediyorum. Bayileri temsil eden
PÜİS’in çatısı altında birleşerek, sorunların üzerine daha kuvvetli gidilmesini talep ediyorum.
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Tahsin Can
Yılmaz Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. / Manisa Alaşehir Bayisi
2009 yılının akaryakıt sektörü açısından olumlu bir yıl olduğunu söylemek mümkün değildir. 2009 yılında sektörel bazda en olumsuz gelişme tavan fiyat uygulaması ve kâr oranlarının çok düşük olmasıdır. 2010 yılına ilişkin beklentilerimiz ise
çok fazladır. Ancak öncelikle akaryakıt sektörü olarak kendi üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmamız gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi birlik ve beraberlik içinde tek vücut ve tek yumruk olmamız gerekmekte olup, Sendikamıza sahip
çıkmamız gerekmektedir. Çünkü hükümetin geçmişten beri gelen uygulamalarını
göz önüne getirirsek, bireysel olarak bir şeyler yapmamız ve akaryakıt sektörünün
sorunlarının çözümü mümkün değildir.
Dolayısıyla öncelikle Sendikamıza sahip çıkarak, destek olarak, örgütlenerek sektörel sorunlarımıza çözüm bulabiliriz.
Bunun bir örneğini de 2009 yılında EPDK’nın yapmış olduğu tavan fiyat uygulamasında yaşadık. Sendikamızın önderliğinde bu sorunu aştık.
2010 yılında en büyük temennim; Sendikamızın daha aktif olarak çalışmalarına katkıda bulunmak, en azından yılda bir
defa olsun akaryakıt sektöründeki meslektaşlarla bir veya iki günlük seminer ve toplantılar düzenleyerek sorunlarımızı
tartışmak ve çözüm yollarını bulmak en azından birbirlerimizle tanışmak imkanı yaratılmalıdır diye düşünüyorum. Aksi
takdirde bireysel olarak birçok istek ve beklentilerimizin olmasının ötesinde bir sorunu çözmemiz mümkün değildir.
Şu an için 2010 yılından en büyük beklentim ucuz akaryakıt satışının engellenmesi sektörde rekabet gücünün artırılmasıdır. İkinci beklentim ve isteğim düşürülen kâr oranlarımızın yeniden düzenlenmesidir. Hem ucuz mazot satışıyla
rekabet etmek hem düşük kâr oranıyla istasyon çalıştırmak bu ekonomik şartlarda mümkün değildir. Bunun en önemli kanıtı ise kapanan veya satışa çıkan istasyon sayısındaki artıştan da anlaşılmaktadır. 2010 yılında sektörel bazda çözümlenmesini istediğim en önemli sorun yukarıda belirttiğim gibi ucuz akaryakıt satışının engellenmesi tavan akaryakıt satış fiyatı gibi taban akaryakıt satışı uygulamasının getirilmesidir. İkincisi ise bayilerin kâr oranlarının yeniden düzenlenmesi ve artırılmasıdır. Çünkü bu kâr oranlarıyla para kazanmayı bırakın, vergilerimizi ve masraflarımızı ödememiz bile mümkün değildir. Son bir temennim ise Sendikamızın sektörel bazda sorunlarının tartışılması ve çözümlenmesi için yılda en az birkaç kez seminer ve toplantılar düzenlemeleridir.
Tüm meslektaşlarıma söylemek istediğim tek bir şey vardır. Onlarında çok iyi bildikleri gibi birlikten güç doğar. Bizlerde
sektörel bazda birlik ve beraberliğimizi çok iyi sağlamamız gerekmektedir. Onun içindir ki PÜİS’e daha çok sahip çıkarak, onlara destek olarak, daha iyi çalışmalarına yardımcı olarak, sorunlarımızın çözümünde desteklerini alarak, ancak
sorunlarımızı çözebileceğimizi çok iyi bilmeliyiz. Bunun örneklerini de geçen dönemlerde çok iyi yaşadık. Tüm meslektaşlarıma 2010 yılında öncelikle sağlık mutluluklar dileğiyle hatasız, kazasız bol kazançlı bir yıl geçirmelerini dilerim.

M. Gürsel Aydın
PÜİS Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılı, akaryakıt sektörü açısından olumsuz bir yıl oldu. 2010 yılında da bu olumsuzlukların yaşanmaması için şu önlemlerin alınmasında yarar görmekteyim:
1. 18/09/2010’da bitecek olan sözleşmelerin sonlandırılabilmesi için, önce Rekabet
Kurumu’ndan karar aldırması ve kararla birlikte mahkemeye müracaat etme sürecinin
uzun olması bayileri mağdur duruma düşürmektedir. Bu konuda bürokrasinin azaltılması ve bayilerin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.
2. Bayi kâr marjlarının artırılması gerekmektedir.
3. İstasyonların en büyük masraf kalemleri içinde olan elektrik giderlerinin sanayide
sanayi sicil belgesi karşılığı kullanılan elektrik fiyatına göre indirilmesi için çalışma ya4.

5.

pılması gerekmektedir.
Piyasada menşei ve kalitesi belli olmayan, araç yakıtı yerine satılan ürünler, büyük vergi kaybının yanında, araç
üzerinde büyük hasarlara neden olmakta, araç işleme ömrünü azaltmakta ve bu araçların tamiratı için yurt dışına
milyonlarca dolar milli kayıp olmaktadır. Bu ürünlerin satışı önlenmelidir.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üyeleri harici yerlere de akaryakıt satışı yapması kırsal kesimlerdeki istasyonlu bayilerimize büyük zarar vermektedir. Bunun önüne geçilmelidir.
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Av. Murat Ergin
Mersin Erdemli Bayi
2009 yılı sektörümüz açısından kötü bir yıldır. 2009 yılına ilişkin olumsuzlukların 2010
yılında da devam etmemesi temennimizdir. Ancak devam eden global ekonomik krize paralel sektörün her geçen gün artan sorunları 2010 da damgasını vuracaktır. Sektörü en çok meşgul eden ve sektöre en fazla zarar veren süreç tavan fiyat uygulamasıdır. Nakliyesi verilmeyen ve sabit giderleri dahi karşılayamayan bir sektörün ayakta kalması beklenemez.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. İntifa sürelerinin 5 yıla indirilmesi sektör açısından iyi bir gelişmedir. Ancak bu konunun yüksek mahkemece kesin karara bağlanması gerekir.
2. Bayi-dağıtım şirketi kâr marjı oranı, bayi lehine değiştirilmelidir.
3. SSK, elektrik gibi yüksek girdilerimizde, devlet desteği yani indirim ve teşviklerle sektör desteklenmelidir.
2010 yılında sektöre bakış açısı değişmeyecektir. En büyük vergi toplama merkezi olduğu kadar 13 bin bayisi ile ülke
ekonomisinin istihdam kaynağıdır da akaryakıt sektörü.
Mustafa Kaplan
PÜİS Mersin Şubesi eski Başkanı
2009 yılı sektör adına son yılların en hareketli ve bayi adına olumsuz bir yıl oldu. 2009 yılında bayi olarak bizim için en olumsuz tavan uygulaması olmuştur. Ülkemizde bazı bölgeler hariç artık akaryakıt ruhsatı verilmesinin kısıtlanması gerekir. Özellikle bizim bölgemizde akaryakıt bayi nüfusa göre çok fazla hatta Türkiye genelinde bir süre ruhsatlar dondurulmalıdır. Akaryakıt istasyonlarında verilen promosyonlara artık son verilmesi lazım. Bardak,
tabak, deterjan vs. ürün satışını da yapması gerekenler yapsın. Şirketler promosyon adına
kendi yan ürünlerini zorla bayilere sattırmasın. Bundan en fazla bizler yani bayiler zarar görmektedir.
2010 yılında 2009 yılına göre ülkemiz adına ekonomik açıdan daha iyimserim. Bayi olarak birinci önceliğimiz olan, bayi kârlarının makul bir seviyeye yükseltilmesini istiyorum.
Sivil toplum kuruluşlarının öneminin çok öne çıktığı bir dönemde tüm bayi arkadaşlarımızın özverili bir çalışma ile bizleri temsil eden PÜİS’e sahip çıkmalarını diliyorum. 2010 yılı ülkemiz adına kazasız, bol kazançlı bir yıl olması için Cenabı Allah’tan hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Nihat Kürklü
PÜİS Mersin Şubesi Sekreteri
2009 yılında en olumsuz gelişme fiyat uygulamasının bir tuzak olup kâr paylarımızın
düşülmesi ve düşen fiyatların üzerine ÖTV eklenip eski fiyatla gelmesi olmuştur. Piyasada bu sektörün itibarı yıpratılmıştır.2009 yılı akaryakıt sektöründe pazar payı büyümesi gerekirken %5 oranında küçülmüştür. Ayrıca kaçakçılık önüne geçilmeyen bir lokomotif olduğundan, çoğu bayi istasyonlarını satışa çıkarmıştır. Bu yüzden 2009 yılı sektör açısından kara yıl olarak kaydedilmelidir. Bu çerçevede önüne geçilemeyen kaçak
akaryakıtın artık bir son bulmasını ve kârlılığın yeniden eski seviyesine gelmesini 2010
senesi için bekliyorum.

4.
5.
6.

Ömer Tunç
PÜİS Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı
Akaryakıt sektörü açısından 2009 yılı iyi bir olduğu söylenemez. Biz bayiler üzerinden yapılan
bazı entrika ve karamalar sonucu topluma kötü gösterilen biz bayiler olduk.
2010 yılından beklentilerimize gelince;
1. Öncelikle 2010 yılı için bu kötü imajımızın düzeltilmesi ve onurumuzun korunması temennimdir,
2. Bizleri ana dağıtım şirketlerine zorunlu olarak bağlayan EPDK’nın rekabete aykırı
olan sözleşmelerimizdeki, bir ana dağıtım şirketinden aldığımız malın senelik %70-80’i
ana dağıtım şirketi, %20-30 diğer bir ana dağıtım şirketinden mal alımı olarak düzenlenmesi,
3. Şirketlerin ve bizim yaptığımız iskontolardan vazgeçmemiz veya tavanı değil de taban fiyat belirlenmesi yapılması,
Promosyonların kaldırılması (bunlar bizim kârlılığımızdan giden masraflarımızdır),
Kaçak yakıt satışının sona erdirilmesi,
Bayilerin kâr marjlarının yeniden gözden geçirilmesi.
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Bahtiyar Köksal
Köksal Petrol Ordu Bayisi
Her ticari sektörün yaşadığı sıkıntıları yaşayan iş koluyuz. 2009 yılı için olumlu ifadesini kullanmak hayalcilik olur. 28 Haziran 2009 kararları, EPDK’ca sözde kaldırılmasına rağmen
kârların sabitliğinden vazgeçtik, her fiyat değişikliğinde aşağılara çekilmesi ve halen devam
ediyor olması, fiyatların tespit serbestliğini askıda bıraktı. İsterdik ki, tavan fiyatla mücadele
edilirken, taban fiyatla da mücadele edilsin. Olmadı, olamadı.
Toplumun maddi sıkıntılarını, işletmelerin nakit sıkıntılarını birebir hisseden, toplumun (kişi
ve kuruluş, kurumların) bu anlamdaki nabzını tutan, tansiyonunu ölçen gerçek sektörlerin 2010 yılına ilişkin beklentileri, yetkililerce ve finans çevrelerine söylenenler, 2010 yılının
2009 yılından daha sıkıntılı geçeceği şeklinde.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli konular şunlardır:
1. Bayilik sözleşmelerinin 5 yılla sınırlandırılmasına paralel olarak 15-20 yıla yayılan intifa sözleşmelerinin de yine 5
yılla sınırlandırılmasının kesinleşmesi,
2. Kamu ihalelerinde depo çıkış fiyatlarının altında teklif verilmesinin tespiti halinde kaynağın araştırılması, teklif verenin soruşturulması, ihalenin iptal edilmesi, kota uygulamalarının kaldırılması,
3. İstasyonlarda promosyon uygulanmasından vazgeçilmesi. Öncelikli olarak gözetilmesi gereken işlemin akaryakıt
kalitesi, personelin hizmeti, istasyonların temizliği, düzenliliği olmalı,
4. Peşin iskonto oranlarının banka faizlerinin üzerinde olması, kredi kartlarının geri dönüşünün 20 günün altına indirilmesi,
5. Bayi kârlarının artırılması,
6. K1 ve K2 yetki belgelerine getirilen sınırlamaların ve şartların tümden kaldırılması mecburiyeti vardır. (Bu değişikliğin akaryakıt istasyonlarını kapsayan şekilde olması teklifimdir.),
2010 yılında ülke yöneticilerinin toplumun beklentilerine olumlu icraatlar içinde olmalarını ve kararların ivedilikle yürürlüğe konulmasını diliyorum. 2010 yılında tüm meslektaşlarım temkinli, ihtiyatlı olsun. Gündemi her gün değişen bir ülkenin
vatandaşlarıyız ve ülkemizi çok seviyoruz. Bizler bu ülkeye 24 saat hizmet veren, her an her şeyle karşı karşıya olan, dünyada
kepengi olmayan tek iş kolunun mensuplarıyız. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Talat Vural
PÜİS Samsun Çarşamba Temsilcisi
2009 yılı sektörümüz açısından olumsuz geçti. Tarım kredi kooperatiflerinin üyeleri dışında
akaryakıt satışı, EPDK’nın sektörü öcü gibi görmesi, ön yargılı olması, dedikleriyle yaptıklarının tam tersi olması, ayrıca EPDK’ya yürümek zorunda kalmamız, 2009 yılının en önemli olumsuz gelişmeleridir.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. 57.156.-TL’lik idari para cezaları sorunun çözümü. Çözüm Meclis’te. Af diyemeyeceğim,
çünkü af ancak suçun karşılığıdır. Burada suçu oluşturacak etken dahi yoktur.
2. Tarım kredi kooperatiflerinin akaryakıt satmaları. Çözüm, adından belli olduğu gibi kooperatiflerin kredi vermeleri, kredi alanların da adından belli olduğu gibi akaryakıtını, akaryakıt
istasyonlarından almalarının sağlanması için girişimlerde bulunulması.
3. Ev tüpü dolumu yapan istasyonlar. Denetimlerin Ankara bazlı yapılmasının sağlanmasını bekliyoruz.
Kârlarımız giderlerimizi karşılayamamaktadır. Yıkama, ücretli olmalıdır. Madeni yağlar yalnızca akaryakıt istasyonlarında ve yetkili servislerde satılmalıdır. Haksız kazanç ve rekabet yapan istasyonların ruhsatı iptal edilip, aynı yere ebedi ruhsat verilmemelidir. Birlik ve beraberlikte ayrılmamalı, sektör tek ses, tek yumruk olabilmelidir.

Sinan Öktem
PÜİS Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılın sektörümüz açısından olumlu bir yıl olmadı. Hep inşallah, somut bir şey yok.
2009 yılının en olumsuz gelişmesi; EPDK’nın fiyatlara müdahalesiydi. Bunun yanı sıra,
fiyat istikrarının olmaması, devletin akaryakıt istasyonlarını para makinesi (ÖTV+KDV)
görmesi yaşadığımız diğer sıtıntılar oldu.
2010 yılında, dağıtıcı firmalar arasındaki fiyat farkının önlenmesi ve dağıtıcı firmaların
istasyonculuk yapmasının önüne geçilmesini temenni ediyorum.

OCAK 2010

53

i

d

e

r

g

i

Haydar Kantekin
PÜİS Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılının olumlu geçmediği herkesçe malum. 2009 yılının en olumsuz gelişmesi;
bayi kârlarının düşürülmesidir. Zira, akaryakıt istasyonlarının dış görünüşü güzel ancak
içeriden herkes diyeceğim iflas etmiş durumda. Söylemek istediğim, bu masraflarla, bu
kârlarla ayakta durmak çok zor.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Bayilere eşit fiyata ürün satılması,
2. Resmi kurumlarda yapılan akaryakıt alımlarında kâr marjından fazla iskonto yapılmaması,
3. EPDK’nın akaryakıt bayilerine uyguladığı ağır cezaların kaldırılması.
2010 yılına ilişkin beklentimiz, istasyonlarda akaryakıtın indirimli satılması ve garaj ve
depolarda kaçağın satılmaması. Kaçak akaryakıtın istasyonlarda değil, tır filolarının garajlarında aranması.

Ertan Adıgüzel
PÜİS Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
2009 yılında en önemli sorunlardan biri tavan fiyat uygulaması olmuştur. Bayilerin kâr
marjları ciddi oranda azalmıştır. Bu kâr oranlarıyla bayilerin ayakta kalması mümkün
değildir. Ayrıca vergilerin yüksek oranda artması sektöre önemli bir darbe vurmuştur.
Sektörün hâlâ hukuki zeminlere tam olarak oturmaması karışıklıklara sebep olmakta, o
da bayileri sıkıntıya sokmaktadır.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Hukuki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı,
2. Serbest piyasa uygulaması devam etmeli,
3. Kâr marjları adil olmalı ve özellikle ödeme süreleri uzatılmalıdır.
2010 yılında etkin bir politika izlenmeli. Trilyonluk yatırım yapan bizler, 30-40 milyarlık
sermayeye sahip eczacıların yaptığını yapamıyoruz. Daha etkin ve organize olmalıyız.

Yücel Kurt
PÜİS Trabzon Şubesi Disiplin Kurulu Üyesi
2009 yılı bayiler için tamamen yıkım yılı oldu. Sanki akaryakıt fiyatlarını akaryakıt dağıtım şirketleri veya akaryakıt bayileri yapıyormuş gibi imaj veya durum hükümet tarafından yaratıldı.
2010 yılında çözümlenmesini istediğim en önemli üç konu şunlardır:
1. Kâr marjlarının artırılması,
2. Akaryakıt ihalelerinin standardı, (belirli miktarlara kadar olanlar 22 F maddesine
göre-doğrudan temin)
3. Kaçak akaryakıtın ve fiyat indirimlerinin son bulması.
Bunun için EPDK’nın sektörün tüm yetkililerinin onay mercisi olmasını talep ediyorum.
EPDK sektörün tek yetkili kurumu olsun.
2010 yılına ilişkin beklentim hiç olumlu değil. Ne olduğumuz belli ama ne olacağımız
belli değil, can çekişiyoruz.
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Petrol Ofisi,
Sosyal Projeleri
Desteklemeye Devam
Ediyor
“Gönülden Bağlıyız”
Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketi
Petrol Ofisi, Türk ekonomisi için değer üretmek kadar,
sosyal projelere destek vermeye de özen gösteriyor;
toplumsal kalkınmayı sürdürülebilir kılacak projeler
geliştirmeye, uzun soluklu projelerle geleceğe yatırım
yapmaya büyük önem veriyor.
Petrol Ofisi bu bağlamda, Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelilerin kendine olan güvenlerinin güçlenmesini ve
sosyal hayatta daha aktif olarak yer almalarını sağlamak
amacıyla, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte önemli sosyal sorumluluk projelerinden birini gerçekleştiriyor. Projede Petrol Ofisi’nin sloganı ise “Gönülden Bağlıyız”. Petrol Ofisi, sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla, projelerine çalışanlarının katılımı ile oluşturduğu “Toplum Takımı”nı da dahil ediyor. Petrol Ofisi Toplum Takımı gönüllüleri üniversite öğrencilerinin iş yaşamına yakınlaşmasını sağladığı gibi gençlerin özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor. Gençlerin kişisel
gelişimlerine destek vermek amacıyla Toplum Gönüllüleri
Vakfı’nın yürüttüğü Rehberlik Projesi’nde Petrol Ofisi Toplum Takımı gönüllüleri de rehber olarak yer alıyor. Gönüllülerden bir kısmı, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın burs komitesinde yer alarak burs verilecek gençlerin seçiminde etkin
rol oynuyor.
Çalışanlarını, bayilerini ve tüm sosyal paydaşlarını “Toplum
Gönüllüsü” olma konusunda özendiren Petrol Ofisi,
yerel ihtiyaca göre gençlerin liderliğinde sivil inisiyatifler
oluşturuluyor, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştiriliyor.
Toplum Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği çerçevesinde
gerçekleştirilecek eğitimlere Petrol Ofisi çalışanlarının ve
bayilerinin aktif katılımı sağlanıyor.
Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Petrol Ofisi’nin yaygın sosyal
ağı arasında bir sinerji oluşturulması amacıyla 56 ilde, 75
üniversitede, 88 üniversite kulübü ve 16 bin genç gönüllü
ile çalışmalar sürdürülüyor. Petrol Ofisi Kasım 2008’den bu
yana 16 ilde bayiler ve gönüllü gençlerin bir araya getirildiği toplantılar düzenledi, atölye çalışmalarına katılım sağladı. Kuruluş, yerel ihtiyaca göre gençlerin liderliğinde, bayi-

lerin ve iş çevrelerinin katılımıyla toplumsal fayda yaratan
faaliyetlere katkısını artırarak sürdürüyor.
Kız öğrencilere eğitim desteği
Petrol Ofisi ayrıca, Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği Baba
Beni Okula Gönder projesine 2005 yılından bu yana destek veriyor. Şirket, bu kapsamda bugüne dek 500 öğrencinin eğitimine destek verdi. Petrol Ofisi çalışanları ve bayilerinden oluşan yani “Büyük Petrol Ofisi Ailesi” ise, ayrıca 68
kız öğrencinin eğitimini destekliyor.
Özel Sektörün Duyarlı ve Gönüllü Kuruluşu
Bunlara ek olarak Petrol Ofisi, kurumsal vatandaş olmanın
gereklerini yerine getirmek için sosyal sorumluluk projelerini sürdürürken, kurumsal üyesi olduğu Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD)’nin çalışmalarına da destek veriyor. Petrol Ofisi gönüllülük, sosyal ve kurumsal sorumluluk
projeleri, sosyal farkındalık eğitimleri projelerinde gönüllülük yönetimi gibi konularda danışmanlık veren Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD)’nin kurumsal üyesi. Bu nedenle Petrol Ofisi, ÖSGD öncülüğünde yürütülen projelere
de katılım sağlıyor.

Akaryakıt Ürünlerinden
Alınan ÖTV Artırıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da Yürütmeyi
Durdurma Talebini Reddetti

31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan
ÖTV’nin miktarları artırıldı. Karara
göre, benzinin ÖTV’si 20 kuruş, motorinin ÖTV’si 15 kuruş, LPG’nin ve otogazın ÖTV’si 18 kuruş, oto biyodizelin
ve yakıt biyodizelin ÖTV’si ise 11 kuruş artırıldı. Fuel oil ürünlerinde ise
bir artışa gidilmedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Rekabet Kurumu’nun intifalar
hakkındaki kararının yürütmesinin durdurulması istemi ile iki dağıtım şirketi
tarafından açılan davalara son noktayı koydu.
Danıştay’ın en yüksek karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28
Ocak 2010 tarihli toplantısında, Danıştay 13. Dairesi tarafından daha önce
alınan “yürütmenin durdurulmasını reddeden karara” yapılan itirazı reddetti. Böylece RK kararının yürütülmesi durdurulmazken, gözler bir başka akaryakıt dağıtım şirketi tarafından açılan ve Rekabet Kurulu kararının iptalini talep eden davaya çevrildi. Bu davanın esastan görüşülmesi halen Danıştay 13.
Dairesi’nde devam ediyor.
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TÜPRAŞ’a
SENVER’den İki Ödül

“Temizlik Rayında”
TCDD-Opet “Temizlik Rayında” Projesi
İçin Protokol İmzaladı…
TCDD’ye ait gar, istasyon, büfe, gişe ve trenlerin tuvalet ile binaların çevre temizliği konularında TCDD ile OPET arasında işbirliğini
içeren protokol, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve OPET
Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tarafından, 20 Ocak 2010 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle imzalandı.
“TCDD ve OPET El Elele, Sağlık ve Temizliğe” sloganı ile başlatılan “ TEMİZLİK RAYINDA” kampanyası projesi imza töreninde konuşan TCDD Genel Müdürü Süleyman KARAMAN “2 yıl sürecek bu
sosyal sorumluluk projesi ile, temizlik, hijyen ve çevre bilinci
oluştururken, hem halkımıza daha iyi hizmet sunacağız, hem
de temiz, hijyenik ve halkımızın iyi zaman geçireceği sosyal ve
kültürel alanlar yaratacağız. Kısaca “Temizlik Rayında” kampanyası ile tren, hem yoluyla, hem garlarıyla pırıl pırıl bir görünüme kavuşacaktır.” dedi.
OPET adına konuşan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk
ise; 10 yıldır yürütmekte oldukları “Temiz Tuvalet” kampanyasında TCDD ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “TCDD’ye ait tüm istasyon, gar ve trenlerindeki tuvaletlerin de “Temiz Tuvalet” Kampanyası kapsamına alınarak; ‘Temizlik Rayında’ projesi ile hijyenik ve temiz bir hale getirilecek
olmasından son derece memnunuz. Bu projenin başarı ile yürüyeceğine inancımız tamdır” dedi.
TCDD-OPET arasında imzalanan protokol ile başlatılan “TEMİZLİK
RAYINDA” kampanyası projesi çerçevesinde, TCDD’ye ait gar, istasyon ve trenlerdeki tuvaletler temiz ve hijyenik hale getirilecek. İlgili tüm personelin eğitilmesinin yanında yolcular da hijyen kuralları
konusunda bilinçlendirilecek.

Yavuz Erkut TÜPRAŞ Genel Müdürü, Şahin Çalbıyık TÜPRAŞ İzmir Rafineri
Müdürü, Hadi Erbeyoğlu TÜPRAŞ Batman Rafineri Müdürü, Mehmet Alkan
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Müdürü

Tüpraş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Sanayide Enerji
Verimliliği Proje Yarışması’da iki ödül birden aldı
Türkiye’de enerji verimliliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması
amacıyla düzenlenen SENVER yarışmalarında TÜPRAŞ iki ödül
birden aldı.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından 1999
yılından bu yana her yıl endüstriyel işletmelere yönelik düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER) proje yarışmalarının bu
yıl onuncusu düzenlendi. Yarışmada, TÜPRAŞ, Batman Rafinerisi
ile birincilik ödülünü alırken, İzmir Rafinerisi ile de üçüncü oldu.
SENVER projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri İstanbul WOW Convention Center’da düzenlenen törenle verildi. TÜPRAŞ’ın ödüllerini Genel Müdür Yavuz Erkut ile İzmir Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık, Batman Rafinerisi Rafineri Müdürü Hadi Erbeyoğlu ve TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Müdürü Mehmet Alkan aldı.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Petrol Ofisi ve Türkiye Petrol Rafinerileri
Anonim Şirketi (TÜPRAŞ)
eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlerinden
Kemal Işık,
PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri
Güner Yenigün’ün eşi Birsen Yenigün’ün kız kardeşi
Gürsel Kavur,
PÜİS Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi
Mustafa Amil,
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PÜİS Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Kantekin’in babası
Rüştü Kantekin,
FTZ akaryakıt istasyonunun sahibi, Ferruh Temel Zülfikar’in babası
Enver Zülfikar,
vefat etmişlerdir.
PÜİS Camiası adına,
vefat eden yukarıda adları yazılı
merhume ve merhumlara bir kere daha Tanrı’dan rahmet,
yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Aytemiz,

Dağıtım Sektörüne Geri Döndü
Petrol Sektörünün duayenlerinden İİsmail Aytemiz,
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Şirketi ile yeniden dağıtım sektöründe.
47 yıl önce akaryakıt sektörüne giren ve bu
süreçte “Aytemiz” ismini akaryakıt sektörünün en önemli markalardan biri haline getiren, sektörün duayenlerinden İsmail Aytemiz, bir yıllık bir aranın ardından dağıtım
sektörüne geri döndü. PÜİS’in Onursal Genel Başkanı, akaryakıt bayilerinin “Efsane
Genel Başkanı” İsmail Aytemiz’in yeniden
sektöre girmesi, yokluğunu derinden hisseden ve dönüşünü özlemle bekleyen bayiler tarafından sevinçle karşılandı.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. adı ile kurulan şirket, 24 Aralık 2009 tarihi itibariyle 15
yıl süre ile dağıtıcı lisansı aldı. Sektördeki faaliyetlerini yeniden Aytemiz markasıyla yürütecek olan şirket, kurumsal kimliğinde kırmızı ve beyaz renkleri kullanacak.
Bilindiği gibi, Aytemiz Şirketler Grubu’nun
ilk şirketi ve grubun lokomotifi olan Aytemiz Petrol’ün temelleri, 1963 yılında İsmail
Aytemiz tarafından atıldı. ‘Aytemiz’ markasıyla akaryakıt sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Aytemiz Dağıtım ve Pazarlama şirketi, Haziran 2005’te Ciner Grubu ile
yüzde 50-50 ortaklığa giderek ‘Akpet’ markasıyla sektörde faaliyetini sürdürdü. Aralık 2007’de Ciner Grubu’nun akaryakıt sektöründen çekilmek istemesi üzerine, Ciner Grubunun hisselerinin tümünü Aytemiz Grubu aldı. Aytemiz Grubu, 24 Kasım
2008’de Akpet’in tüm hisselerini Lukoil’e
sattı. Akpet, satıldığı dönemde pazarda
700 bayisi ile akaryakıt pazarında 6. büyük
şirketti.

Ayhan Erdem’in
yeni kitabı çıktı
Dr. Ayhan Erdem’in “Tüm Yönleriyle
Türkiye Akaryakıt Sektörü” isimli
kitabı yayınlandı. Kitap, sektörle ilgili
kapsamlı değerlendirmeler içeriyor.

Yatırım ve Lisans Süreci, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliğinde Kazanç gibi ana başlıklardan oluşuyor. Akaryakıt ve LPG piyasalarına ilişkin EPDK mevzuatlarının da ge-

niş bir şekilde yer verildiği kitapta anlatımlar resim, şekil ve tablolarla detaylandırılıyor. Yeni yılın ilk günlerinde ilk baskısı yapılan kitabın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Dr. Ayhan Erdem’in “Tüm Yönleriyle Türkiye Akaryakıt Sektörü” isimli kitabı yayınlandı. 640 sayfadan oluşan kitap, akaryakıt ve LPG piyasasına ilişkin bilgiler içerirken, mevzuata ilişkin bölümleriyle de dikkat çekiyor. Akaryakıt sektörü ile ilgili rehber bir kaynak olarak ele alınabilecek kitap, sektörle ilgili kapsamlı bir değerlendirme içeriyor. TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz
Erkut’un önsözüyle yayınlanan kitap, Petrolün Kavramsal Çerçevesi ve Ticareti, Türkiye Akaryakıt Sektörü, Türkiye Akaryakıt
Dağıtım Sektörü, Akaryakıt Sektörü Yapım,
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