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Basın Açıklaması: 

 
AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİ  
KANUN VE KARARLARA TİTİZLİKLE RİAYET EDİYOR 
 
Sektörümüz, Temmuz 2015 itibariyle 86 dağıtıcı, 110 depolama tesisi, 13.000’e yakın bayisi ve binlerce 
çalışanları ile faaliyet göstermektedir. Akaryakıt sektörü yaklaşık 60 milyar TL’si ÖTV ve KDV tahsilatı olan 120 
milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmakta ve büyümekte olan ulaşım, inşaat, altyapı projeleri ile endüstriyel 
faaliyetlere yakıt tedarik ederek ülkenin gelişimine katkıda bulunmaktadır.  
 
Ülkemizde akaryakıt sektörü, 2005 yılında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
serbest bir piyasa yapısına ulaşmış, rekabetçi bir pazardır. Oysa son 1,5 yıl içerisinde yapılan doğrudan 
müdahaleler ve düzenlemeler sektörümüzü, ilgili yasal çerçeveye aykırı bir şekilde, düzenlenen piyasa haline 
getirmiştir.  
  
Ülkemizde akaryakıt sektörünün marjlarının, dört Avrupa ülkesinin marjlarının ortalamasıyla (İngiltere, 
İtalya, Fransa, Almanya) uyumlu olması beklenmektedir.  
EPDK’nın, Kasım 2014’te aldığı kararla takip edilen ülkelerin değiştirilmesi gibi öngörülemeyen yasal düzenleyici 
değişiklikler, eski yasal çerçeveye göre taahhütler ve yatırım kararları vermiş şirketleri zor duruma düşürmüştür. 
Fiyatların takibinde uygulamaya alınan metodolojide, yasal uyum gereklilikleri ve dört ülke ile Türkiye 
arasındaki yapısal farklılıklardan doğan maliyetlerin EPDK tarafından tamamen dikkate alınmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu konudaki haklı gerekçelerimiz ve itirazlarımız ile bağımsız şirketlerce yapılmış tarafsız 
çalışmalar ilgili tüm mercilere iletilmiş, yasal başvurularımız yapılmıştır. 
 
PETDER üyesi akaryakıt dağıtım şirketleri, son derece düşük kar marjlarına rağmen Kanunlara ve ilgili EPDK 
Kararlarına uygun şekilde faaliyet göstermek konusunda titiz davranmakta ve alınan kararlara uyarak 
faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu durumun sonucu 2014 yılı Fortune Dergisi’nin ilk 100 büyük şirket 
sıralaması ve Kurumlar Vergisi ilk 100 şirket sıralamasında görülebilmektedir. 2014 yılında en büyük şirketler 
arasında yer alan akaryakıt dağıtım firmalarının hiçbirisi aynı yılın Kurumlar Vergisi sıralamasında ilk 100’e 
girememiştir.  
 
EPDK ve Akaryakıt Sektörü işbirliği içinde çalışmalıdır. 
PETDER üyesi akaryakıt dağıtım şirketleri, müşteriye sunulan hizmet ve kalitede, bundan daha da önemlisi iş 
sağlığı emniyet ve çevre konularında her zaman en üst seviyeyi hedeflemekte, birçok ülkeye kıyasla daha 
rekabetçi ve titiz bir tutum sergilemektedir. Sektörde, sürdürülebilir ve etkinlik sağlayacak düzenlemelerin 
ancak EPDK ve sektörün ortak çalışmalarıyla mümkün olacağına inanmaktayız.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
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PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin (akaryakıt, yağlama yağları, LPG) üretimden tüketime kadar 
olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri 
tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon Mobil, Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, 
Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve Turkuaz PETDER üyesi kuruluşlardır. Sektörde sağlık, emniyet ve çevre ile 
ilgili konularda da çalışmalar yapan PETDER, aynı zamanda “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” ve buna 
paralel olarak “Bir Varil Bir Ağaç” çevre projesini de yürütmektedir. PETDER üyeleriyle birlikte Trafik Güvenliği 
Platformu Akaryakıt Komitesi çalışmalarını da planlamakta ve uygulamaktadır. 
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