TABGİS tarafından düzenlenen Erzurum ve Çevre
İlleri Akaryakıt Bayileri Bilgilendirme toplantısı
Erzurum’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan
TABGİS Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Temel
Zülfikar,
benzinin
vergisinin
düşürülmesi
gerektiğini söyledi.

TAYFUN AYDIN/Erzurum
TABGİS tarafından düzenlenen Erzurum ve Çevre İlleri Akaryakıt Bayileri Bilgilendirme Toplantısı 14 Haziran’da
Erzurum’da yaklaşık 80 kadar akaryakıt bayisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hulusi Sırmacı’nın divan başkanlığını
yürüttüğü toplantıya EPDK Enerji Uzmanı Türkay Doğan, TSE Erzurum Ürün Belgelendirme Müdürü İbrahim
Seyhan, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erzurum İl Şube Müdürü Mehmet, TABGİS Hukuk Danışmanı
Aykut Aydoğan konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda akaryakıt sektöründe bayilerin karşılaşmış oldukları sorunlar tartışıldı. Akaryakıt bayilerinin dile
getirdiği sorunların başında 10 numara yağ, kaçak akaryakıt, banka komisyonları ve kar marjlarının düşüklüğü yer
aldı. Toplantıya Erzurum’un dışında Kars, Bingöl, Muş, Ağrı, Tunceli ve Bayburt illerinden bayiler de katıldı.
Erzurum ve Çevre illeri Bayi Bilgilendirme Toplantısı, TAGBİS Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Temel Zülfikar’ın
yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye dışındaki siyasi olaylar nedeniyle petrol fiyatlarının ve döviz
kurlarının hem dünyayı hem Türkiye’yi olumsuz yönde etkileyen bir artışla seyrettiğini belirten Zülfikar, özellikle
Arap Baharı olarak adlandırılan petrol ülkelerinde yaşanan sorunların pompa satış fiyatlarını olumsuz yönde
etkilediğini belirti.
Türkiye LPG ve petrol piyasasının son buluşma noktasının bayiler olduğunu belirten Zülfikar, “ Bundan birkaç
sene öncesine kadar halkımız fiyat artığı zaman bundan doğrudan biz bayileri sorumlu tutarlardı. Ancak buna bir
dur demek ve halkımızın doğru bilgilendirmesini sağlamak için konuya hassasiyetle eğilen tüm basın
mensuplarıyla güçlü ve doğru bir diyalog ortamı sağladık, pompa fiyatlarının maliyet dağılımını ve bilhassa bayi
kar oranlarını hiç eğilip bükülmeden açıkça ortaya koyduk” dedi.
TABGİS ve PÜİS olarak sektörün düzene girmesi için tüm varlıklarıyla mücadele ettiklerini belirten Züfikar,
sektörde bazı yanlışlıkların olduğunu ifade ederek bu yanlışlıkları; 10 numara yağ tabelaları, kaçak ve hileli
yakıtlar ve maliyetin altında yapılan satışlar olarak sıraladı.
TABGİS olarak geçen yıl çözüm önerilerini içeren bir paketi Enerji, Ticaret, Gümrük ve Maliye bakanlıklarını
sunduklarını belirten Zülfikar, “Bu çözüm önerileri sizinle paylaşmak istiyorum. TÜPRAŞ’da en fazla üretilen ürün
benzindir. Fakat en fazla vergi benzinden alınıyor. Benzin pahalı olduğu gerekçesiyle vatandaşlar motorin ve
LPG’ye yöneliyor. Bizim önerimiz benzinden alınan ÖTV’nin düşürülmesidir. Ayrıca en fazla tükettiğimiz ve kaçak
ile hileli oluşuma en fazla alternatifi bulunan motorinin ÖTV’si düşürülmelidir” dedi.
Devlet tarafından verilen Tecil-Terkin uygulamasının da sektöre zarar verdiğini belirten Zülfikar, “Devlet madeni
yağ üreticilerine teşvik olarak baz yağın ÖTV’sinin yüzde 98’ini almayacağını söyleyerek ithal etmesine izin

veriyor. Kimi firmalar bu durumdan yararlanarak ithal ettiği baz yağı ya türlü kimyasallarla harmanlayıp satıyor ya
da yine üretici gibi görünüp kaçak yağı madeni yağmış gibi ambalajlayıp satıyor” dedi.
“TSE standartları güvenliğe yönelik”
Toplantıda konuşan TSE Erzurum Ürün Belgelendirme Müdürü İbrahim Seyhan, TSE’nin kuruluşundan
günümüze kadar gelen süreci değerlendirdi. TSE’nin akaryakıt bayileriyle ilgili iki tane standardı olduğuna değinen
Seyhan “ Bu standartlardan bir tanesi 12820 nolu akaryakıt istasyonlarındaki mesafeleri ve güvenliğin neler
olması gerektiğini ortaya koyan standart, bir diğeri ise akaryakıt istasyonları bünyesi içerisinde LPG satışı
bulunanlar için TS 11939 nolu standarttır” dedi. Seyhan bu toplantı sayesinde standartlarla ilgili bayilerin
kafalarının karıştıran teknik konulara açıklık getirme fırsatı elde ettiğini belirterek, bayilerin teknik konularda
kafasının karıştıran uygulamalara açıklık getireceğini söyledi. Seyhan ayrıca, TSE olarak akaryakıt istasyonlarına
getirilen standartların, istasyonların güvenliğine yönelik olduğunu ifade etti.
“Yanıltıcı reklamlar yasalara aykırı”
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erzurum İl Şube Müdürü Mehmet Selim Ulutaş ise toplantıda yaptığı
sunumda Müdürlük olarak akaryakıt bayilerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları uygulamalardan bahsetti.
Erzurum’da 160 istasyon, iki ihrakiye lisansı sahibi ve bin 541 sayacın kendi sorumluluklarında olduğunu ifade
eden Ulutaş, kurumları için en çok sıkıntı yaşanılan konunun periyodik muayene olduğunu dile getirdi.
Müdürlüklerine yapılan şikayetlerden de bahseden Ulutaş, bunların başında kaçak akaryakıtın geldiğini belirti.
Bazı istasyonlara belediyece TSE standartları almadan ruhsat aldıklarına yönelik duyumları olduğunu ifade eden
Ulutaş, bu konuya yönelik de şikayetlerin olduğu ve bazı uygunsuzlukların tespit edilebildiği ifade etti. Ulutaş
konuşmasında, “Belediyeler istemese dahi istasyon sahipleri kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeliler”
dedi. İstasyonlarda ki bir diğer sorunun yanıltıcı reklamlar olduğunu ifade eden Ulutaş, “ Yol kenarlarındaki
istasyonlarda yüzde 10, yüzde 20 gibi indirim afişler bulunuyor. Ancak hangi fiyattan indirim olduğu belirtilmiyor.
Bu tarz reklamlar tüketiciyi yanıltmaya yöneliktir o sebeple bayilerimizden bu tarz faaliyetlere girilmemesini
öneriyoruz” dedi. Ulutaş, bu tarz yanıltıcı reklamların tüketici koruma kanunu ve rekabet kurumu mevzuatına göre
aykırılık teşkil ettiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.
“EPDK sorunların çözümü için çalışıyor”
Toplantıya EPDK’yı temsilen katılan EPDK Enerji Uzmanı Türkay Doğan yapmış olduğu sunumunda çoğunlukla
ulusal marker ve akaryakıt istasyonlarındaki otomasyon uygulaması üzerinde durdu. Sunumun ilk kısmında
akaryakıtın rafineriden akaryakıt bayilerine kadar gelen süreçte marker uygulamasının ne şekilde işlediğini
belirten Doğan, sunumun ikinci kısmında ise otomasyon uygulaması konusuna değindi. EPDK olarak otomasyon
sistemi aracılığıyla günlük, aylık ve oluşuma bağlı denetimlerin yapıldığını belirten Doğan, “Kurum olarak
otomasyon ile yıllık bazda akaryakıt satışlarını izleye biliyoruz” dedi. Doğan, akaryakıt sektöründe yaşanan
sorunlara yönelikse, “Sorunların çözümünde birden fazla ayak var. EPDK bunlardan biri. Biz kurum olarak
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ancak bazı sorunların çözü başka kurumların yetkisi dahilinde” dedi.
ETSO’ya teşekkür plaketi
Tabgis heyeti Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yücelik’e
sektöre yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

