Mart ayında EPDK’ya Irak’tan doğal
gaz ithal etmek üzere yaptığı lisans
başvurusu ile gündeme gelen Siyah
Kalem Ltd. Şti’nin, bu başvurudan
kısa bir süre önce akaryakıt
piyasasına da girdiği ortaya çıktı.
EMRE ERTÜRK'ün haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında önemli inşaat
projelerini üstlenen Siyah Kalem şirketi, şubat ayı içerisinde akaryakıt dağıtım şirketlerinden
Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çoğunluk hissesini
satın aldı. Böylece Parkoil’in yüzde 80 hissesi Siyah Kalem Ltd. Şti’nde devrolunurken, yüzde
20 hisse ise Muharrem Nar adlı gerçek kişiye devroldu. Şirketin eski ortaklarından Mert Can
Gönülcü veya Ziya Gönülcü’nün ise bu hisse devrinden sonra şirkette hissesi kalmadı.
271 bayisi var
Ankara merkezli olarak kurulan Parkoil, 5 Mart 2009 tarihinde EPDK’dan akaryakıt dağıtıcı
lisansı aldı. Şirket, istasyonlarında “Parkoil” ve “Petrol Dünyası” markalarını kullanıyor.
Şirketin bugün itibarıyla EPDK kayıtlarına göre 264’ü istasyonlu, 7’si istasyonsuz toplam 271
bayisi bulunuyor. Parkoil, EPDK’nın 2011 yılı Petrol Sektörü Raporu’na göre geçen yıl
pazardan yüzde 0.1 pay aldı. 2011 yılı bütününde, bin 104 ton benzin ve 15 bin 565 ton
motorin satan şirket, aynı dönemde 2 bin 996 ton fuel oil satışı gerçekleştirdi. Parkoil, bayileri
üzerinden yapılan satışlarda, pazar payına göre 35’inci sırada yer almasına rağmen, serbest
kullanıcılara yapılan satışlarda yüzde 1.1 pazar payı ile 10’uncu sırada yer almasıyla dikkat
çekiyor. Parkoil’in bayilerinin daha çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde
yoğunlaştığı, bu iki bölgeyi ise İç Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi’nin takip ettiği
görülüyor. Kurumsal renkleri kırmızı ve beyaz olan şirketin, bu hisse devrinden sonra
yatırımlarını ne yönde sürdüreceği merak ediliyor. Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgiler,
Parkoil’in önümüzdeki dönemde satın alma süreçlerine girebileceği yönünde.
Remzi Gür iddiası
EPDK’ya Irak’tan plato döneminde yıllık 3.2 milyar metreküp doğal gaz ithal etmek üzere
başvuran İstanbul merkezli Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları
arasında ünlü işadamı Remzi Gür’ün de olduğu iddia edilmiş, ancak bu iddia bizzat Gür
tarafından yalanlanmıştı. Siyah Kalem, üç gerçek kişinin hissedar olduğu 2.250.000 TL
sermayeli bir şirket. Şirketin yüzde 51 hissesi Güngör Tortop, yüzde 33 hissesi Ayşe
Özdemir, yüzde 16 hissesi ise Cengiz Özdemir adına kayıtlı. Hisse devrinden sonra ise
Parkoil’in sermayesi 10 milyon TL’den 20 milyon TL’ye yükseltildi.

