Mücahit TURGUT
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi

4 Kasım 1979 yılında Antalya’da doğan Mücahit Turgut, Kumluca ilçesinde tarım ve ticaret ile
uğraşan bir ailenin ilk çocuğudur. İlköğrenimi Atatürk İlkokulu, ortaöğrenimi Mimar Sinan
ilköğretim Okulu Kumluca’da, lise öğrenimi Finike Cumhuriyet çok programlı Lisesi Muhasebe
Bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İlk iş
hayatına Antalya’da akaryakıt sektöründe başladı. Muhasebe personeli olarak başladığı
görevinde zaman içersinde satış pazarlama müdürlüğüne kadar yükselerek firmanın şirket
müdürü olarak atandı. Askerlik görevini 2005 yılında 305.kısa dönem olarak İzmir Narlıdere
istihkam okulunda istihkam çavuşu olarak yerine getirdi. Askerlik dönüşü yine şirket müdürü
olarak görevine devam etti. Bunun yanında yeni açılan alışveriş merkezinde gıda faaliyeti
gösteren 1 tanesi franchise bir tanesi de kendi markası olmak üzere 2 adet işyeri açtı. 2008
yılında akaryakıt sektörünü temsilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini kazanarak önce
Meclis Üyeliğine sonra da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Sektörde bir ilk olan batının tek
dağıtım şirketi diye tabir edilen Antoil ana dağıtım şirketinin kurucu Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevinde bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında halen akaryakıt sektörünü
temsilen Meclis Üyeliği görevimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda sektörde Akdeniz Bölgesi,
Isparta, Burdur, Antalya ve ilçelerini kapsayan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Antalya Şube
Başkanı olarak görev yapmaktayım.
Ana işi toptan ve perakende akaryakıt ve lpg ticareti yapan; Maytur Petrol Ürünleri Emlak İnşaat
Turizm Taşımacılık Yönetim Danışmanlığı Ticaret Ltd.Şti.’nin sahibidir.
Burdur Yeşilova ilçesinde Kadoil akaryakıt bayiliği-Antgaz otogaz bayiliği olan bir istasyonu ve
Antalya Serik ilçesinde de Lukoil akaryakıt-akpetgaz otogaz bayiliği olan bir istasyonu vardır.
Antalya merkez Lara adresinde Kadoil akaryakıt bayiliği ve Kadogaz otogaz bayiliği bulunan üç
adet akaryakıt ve lpg istasyonu işletmeciliği yapmaktadır.
Şirketinizin diğer iş kolu olarak Antalya merkezli olmak üzere personel servis hizmeti de
yapmaktadır.
İlimizde gönüllülük esas üyesi olduğu dernekler; ANSİAD, Antalya Kentsel Dayanışma Ve
Akaryakıtçılar Derneği, Antalya Spor Derneği ve Akdeniz Doğa Sporları Avcılık Ve Atıcılık Kulübü
Dernekleridir.
Futbol, kara ve denizde avcılık ve seyahat etmek hobileri vardır. Evli ve 1 kız çocuk babası.

