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Aylık Petrol Bültenleri, sektöre yönelik verilen / verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri 
bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır. Bu sebeple, Aylık Petrol Bültenleri bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, Aylık Petrol Bültenlerinde yer 
alan bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bültenlerde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami 
ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi 
Derneği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, Petrol Bültenlerinin bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: kurumsal.iletisim@petder.org.tr

AYLIK PETROL BÜLTENİ

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

OTOGAZ KULLANAN ARAÇLAR VE KAPALI OTOPARKLAR İÇİN YENİ 
STANDARTLAR ÇALIŞTAYI İZMİR’DE DÜZENLENDİ

“PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi İzmir Bölge 
Toplantısı”, PETDER ile nakliyeden sorumlu iş ortakları 
OMSAN ve SE Petrol yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla 
25 Mayıs 2013’te Denizli’de gerçekleşti. 

LPG’li araçların kapalı otoparklara girebilmelerinin 
yasal zemine oturtulması için, kamunun desteği, sektör 
derneklerinin sponsorluğu ve ilgili tüm tarafların katılımı ile 
27-28 Mayıs tarihlerinde İzmir’de “Otogaz Kullanan Araçlar ve 
Kapalı Otoparklar İçin Yeni Standartlar Çalıştayı” düzenlendi.

LPG’li araçların ve kapalı otoparkların rehabilite edilmesinin 
ayrı ayrı tartışıldığı çalıştayda, LPG’li araçların kapalı 
otoparklara girebilmeleri için gerekli koşullar tespit edildi.

Tüm katılımcıların mutabakatı ile yayınlanan çalıştay sonuç 
bildirisinde,

 � LPG’li araçlarda, LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin 
seviyesinin ECE R 67.01 teknik düzenlemesine uygun hale 
getirilmesi ve mevcut araçların kontrolü,

 � Etkin bir gaz sızdırmazlık kontrolü yapılması, kontrol 
peryotlarının yeniden değerlendirilmesi,

 � LPG’li araçların bakımlarının yapılması için bir takip 
sisteminin oluşturulması,

Toplantıda proje çalışmaları, atık motor yağlarının 
toplanmasına ilişkin sorunlar, toplanan miktarın 
artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalar ve 
öneriler ele alındı.

Kapalı otoparklarda ise,
 � Teknik emniyete yönelik sistemlerin kurulması,
 � Etkin bir kontrol için alt yapının oluşturulması,
 � Uygun araçlar için gerekli işaretlemenin yapılması,
 � Kamu spotları ile halkın bilgilendirilmesi gibi hususlar 

vurgulandı.
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PETDER, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI’NIN ORGANİZASYONU BÜNYESİNDE KUTLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ATO Congresium’da 
düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarına 
standıyla katılan PETDER, kutlama katılımcılarını Atık Motor 
Yağlarının Yönetimi konusunda bilgilendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan etkinliğe çok sayıda ziyaretçi katıldı. 
Sayın Bayraktar konuşmasında, “hızla gelişen dünyamızda 
atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribat her ülkenin ortak 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün çevre konusu, 
çevre duyarlılığı ve iklim değişikliği dünyanın bir numaralı 
gündem maddesidir” dedi. Program kapsamında, belediye 
ve organize sanayi bölgelerine 7 dalda ödül verildi.

Saat 14:00’da başlayan ve 17:00’da sona eren etkinlik 
süresince ziyaretçilerle atık materyaller ve çevre bilinci 
konularında çeşitli bilgiler paylaşılırken, program sonunda 
sahne alan Atalay Demirci’nin stand-up gösterisi konferans 
salonunu neşelendirdi.
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GÜNDEM

TÜRKİYE ÖZEL MOTORİNİ UCUZA TÜKETMEYE DEVAM EDİYOR
Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel motorinde ürün 
portföyünü genişletip, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı 
sürdürüyor. Ürün çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri diğer 
ülkelere göre daha düşük bir fiyata kullanıyor. Ana ürün olarak 
tanımlanan standart 10 ppm kükürt içeren motorin ile şirketlerin 
farklılaştırılmış ürün olarak piyasaya sundukları özel katkılı 
motorin türleri arasındaki pompa fiyatları kıyaslandığında, Türk 
tüketicilerinin özel motorin türlerine Akdeniz ülkelerine göre daha 
az ödedikleri görülüyor.  

Özel motorin ile standart motorinin vergisiz pompa fiyatları 
arasındaki farka göre Türkiye, İtalya’dan litrede 13 kuruş daha ucuz. 
Türk tüketicileri özel motorin türlerini İtalya, Fransa ve İspanya’dan 
ortalama litrede 7 kuruş daha ucuza tüketiyor.

Kaynak: http://www .epdk.gov. tr/web/gue st ; http://geo portal.mit yc.es/
hidr ocarburos/ eess/; http://www .prezziben zina.it
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İtalya İspanya Fransa Türkiye

VERGİSİZ AKARYAKIT YİNE AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Türkiye ile Akdeniz 
piyasasında referans olarak alınan dört ülkenin pompa 
fiyatları vergiden arındırılmış olarak incelendiğinde, 
İstanbul’da bir depo motorinin (50 litre) vergisiz maliyeti 
Paris’tekinden 11,50 TL daha düşük. 

Ocak - Nisan 2013 verileri dikkate alındığında, Akdeniz 
ülkelerinde motorine vergisiz olarak en yüksek pompa 
fiyatını Fransa, en ucuzunu ise İspanya ödüyor.

Kaynak: http://www .epdk.gov. tr/web/gue st ; http://geo portal.mit yc.es/hidr ocarburos/ eess/; http://www .prezziben zina.it

Kaynaklar: Argus Media Ltd,  London, UK; http://www.epdk.gov.tr/; http://www.wtrg.com

Vergisiz motorin pompa fiyatları (TL/lt)

TL/lt

İspanya (Madrid) Fransa (Paris-Lyon) Yunanistan (Atina) İtalya (Roma) AK-4 Ortalama Türkiye (İstanbul
Avrupa Yakası)

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  (AKDENİZ PİYASALARI) - Mayıs 2013

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI İSTANBUL (AVRUPA) - Mayıs 2013

3

%3,5 %3,2 %-4,2

%0,7 %2,9
%3,3 %7,7



56.500

57.000

57.500

58.000

58.500

59.000

59.500

60.000

60.500

to
n

Yağlama Yağları

% -3,6

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

2012  1-4. ay 2013  1-4. ay

to
n

Fuel Oil -6 

%-24,3 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2012  1-4. ay 2013  1-4. ay

to
n

Kalyak

% -46,7

5.100
5.150
5.200
5.250
5.300
5.350
5.400
5.450
5.500
5.550
5.600
5.650

2012  1-4. ay 2013  1-4. ay

10
00

 m
3

Motorin

% 3,2

730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840

2012  1-4. ay 2013  1-4. ay

10
00

 m
3

LPG Otogaz

% 7,6

710

715

720

725

730

735

740

745

2012  1-4. ay 2013  1-4. ay

10
00

 m
3

Benzin

GÜNDEM

4

TÜKETİMLER
Ocak 2013 - Nisan 2013

LPG OTOGAZ

%7,6

MOTORİN

%3,2

BENZİN

%0,2

KALYAK

%-46,7

FUEL OIL-6

%-24,3

YAĞLAMA YAĞLARI

%-3,6

Kaynak: EPDK sektör raporu ve PETDER raporları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile PETDER arasında, askeri 
kurumlardan atık motor yağlarının toplanmasına ilişkin 
oluşturulan iş birliği protokolü 29 Mayıs 2013’te yenilendi. 
Protokol kapsamında, yıl sonuna kadar 1.000 tona yakın atık 
motor yağı teslim alınacak.

PETDER, duyarlılığı nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teşekkürlerini sunmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 05 Mart 2010 tarihinde 
yayınlanan 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
elektronik fatura kullanımı ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiş 
ve 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 421) 
ile belirli mükellefler elektronik fatura ve elektronik defter 
kullanım zorunluluğu kapsamına alınmıştır. 

Bu belirlenen mükellefler arasında madeni yağ lisansı sahibi 
şirketlerin olması, PETDER üyeleri de dahil olmak üzere 
birçok dağıtım firmasının bu zorunluluk kapsamına alınması 
ile sonuçlanmıştır.

Sektörümüzün faaliyet alanları nedeniyle elektronik fatura; 
müşteriler, tedarik zinciri ve akaryakıt bayilerini birebir 
etkileyecektir. 

Yapılan yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmek 
üzere, mevcut fatura ve ticari kayıt sistemlerinin revize 
edilmesi amacıyla, PETDER üyeleri çeşitli proje grupları 
oluşturarak konu hakkında uzman danışmanlık şirketleri ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarda elektronik 
fatura ve elektronik defter mevzuatlarına uygun bir 
biçimde sistemlerin nasıl kurulacağı ve ticari ilişkilerin nasıl 
düzenleneceği üzerinde yoğun bir mesai yürütülmektedir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI-PETDER 
İŞBİRİLĞİ PROTOKOLÜ YENİLENDİ

E-FATURA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİN
TARİH: 1 EYLÜL 2013
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Bildirim Yükümlülüğü Kapsamındaki Faaliyetler
 � Hampetrol ve doğal gaz çıkarımı; saha arama ve tetkiği  

 hariç, petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili hizmet faaliyetleri
 � Metal cevherler madenciliği
 � Kireçtaşı, alçıtaşı ve tebeşir ocakçılığı
 � Kil ve kaolin madenciliği
 � Gıda ürünleri ve içecek imalatı
 � Et ve et ürünleri imalatı
 � Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
 � Hazır hayvan yemleri imalatı
 � Maden suyu ve alkolsüz içecek üretimi
 � Tütün ürünleri imalatı
 � Dokumanın aprelenmesi
 � Deri giyim eşyası imalatı
 � Diğer giyim eşyası ve aksesuarların imalatı
 � Derinin tabakalanması ve işlenmesi
 � Ayakkabı, terlik vb. imalatı
 � Ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi
 � Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
 � Duvar kağıdı imalatı
 � Basım ve basımla ilgili hizmet faaliyetleri
 � Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer   

 yakıt  imalatı
 � Ana kimyasal maddelerin imalatı
 � Pestisit ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
 � Boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa   

 mürekkebi ve macun imalatı
 � Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik   

 ürünlerinin imalatı
 � Sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri;   

 parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
 � Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
 � Plastik ürünlerin imalatı
 � Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
 � Cam ve cam ürünleri imalatı
 � Seramik ev ve süs eşyası imalatı
 � Seramik kiremit ve kaldırım taşı imalatı
 � Çimento imalatı
 � Kauçuk ürünleri imalatı

TOPRAK KİRLİLİĞİ KAPSAMINDA BİLDİRİMLER İÇİN TARİH: 8 HAZİRAN 2013

 � İnşaat amaçlı alçı ürünleri imalatı
 � Lifli çimento imalatı
 � Fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat   

 malzemeleri imalatı
 � Süsleme ve yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve   

 kullanılabilir hale getirilmesi
 � Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
 � Ana metal sanayi
 � Makine ve teçhizatı hariç fabrikasyon metal ürünleri   

 imalatı
 � Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı
 � Büro makineleri ve bilgisayar imalatı
 � Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve   

 cihazların imalatı
 � Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 � Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı
 � Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
 � Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 � Mobilya imalatı
 � Geri dönüşüm
 � Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
 � Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı
 � Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
 � Motorlu taşıt yakıtının perakende satışı
 � Katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile ilgili ürünlerin toptan ticareti 
 � Maden ve maden cevheri toptan ticareti
 � Kimyasal maddelerin toptan ticareti
 � Atık ve hurda toptan ticareti
 � Oteller ve moteller
 � Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 � Havayolu taşımacılığı (Havaalanları)
 � Fotoğrafçılıkla ilgili faaliyetler
 � Savunma faaliyetleri
 � İnsan sağlığı ile ilgili hizmetler
 � Veterinerlik hizmetleri
 � Kanalizasyon ve atıkların toplanması, hıfzısıhha vb.   

 faaliyetler
 � Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 8 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında, 
8 Haziran 2013 itibari ile Yönetmeliğin Ek-2’sinin, Tablo 2’sinde yer alan faaliyetleri yürüten 
mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahiplerinin Ek-3’te yer alan “Faaliyet Ön Bilgi 
Formu”nu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’nde doldurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 
bildirmeleri yasal bir zorunluluktur.

Faaliyet sahiplerince İl Müdürlüklerine iletilen “Faaliyet Ön Bilgi Formları”, İl Müdürlüklerince 
kontrol edilerek Bakanlığa bildirilecektir. Bundan sonraki süreçte, toprak kirliliği potansiyeli 
bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel bilgilerin toplanması amacıyla hazırlanana bu form 
doğrultusunda Yönetmelik’te belirtilen süreçler işletilecektir. 


