
2012 İlk çeyrek tüketİm verİlerİ 

Benzindeki kayıp yüzde 9,1 ile sürüyor, 
motorin tüketimi %6,2 ile umut verdi  

Petrol fiyatları 
Akdeniz piyasasında en az 

türkiye’yi etkiledi
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/ NİSAN 2012AYLIK PETROL BÜLTENİ

PETDER aracılığı ile PwC tarafından düzenlenen, Mart ayı ve 2012 yılı ilk üç aylık sektör verileri yayımlandı.* 
Rapora göre;  
4 Mart ayında motorin satışları bir önceki yıl Mart ayına göre % 9 arttı. 
4 Benzindeki gerileme ise Mart ayında % 5,1 olarak açıklandı. 
4 Bu son veri ile benzindeki yılın ilk 3 aylık gerilemesi yüzde %9,1’e ulaştı. 
4 Otogazda ise ilk üç ay toplamında  % 1,8’lik bir daralma görünüyor.  

2012 yılının ilk çeyreğinde, Akdeniz piyasalarında 
(CIF ve TL/ton) benzin fiyatları % 31,2, motorin %26,1, 
LPG ise %29,1 arttı. Dünya petrol piyasalarındaki bu artış 
Türkiye pompa fiyatlarına vergisiz olarak bakıldığında 
benzinde % 25, motorinde %20,2 ve LPG de % 20,1 ora-
nında yansıdı. Böylece Türkiye’deki akaryakıt tüketicile-
ri, dünya petrol piyasalarında yaşanan fiyat artışlarından 
pompadaki fiyatlar vergisiz olarak kıyaslandığında daha 
az (benzinde %6,2, motorinde %6,1 LPG de %9) etkilendi. 

Bu durum aynı zamanda dağıtım sektöründeki oyun-
cuların dünya fiyatlarındaki artışın bir kısmını kendi 
masraf ve kar paylarından karşılamaya devam ettiklerini 
de gösteriyor.   

Uluslararası petrol piyasalarındaki fiyat 
artışları ve bunların türkiye’deki pompa 

fiyatları ile karşılaştırması…

 Mart   Mart Kümülatif

Tüketim (m3) 2011 2012 Fark  2011 2012 Fark 

Benzin Türleri 196.000 186.000 -5,1% 574.000 522.000 -9,1%

Motorin Türleri  1.251.000 1.363.000 9,0% 3.452.000 3.665.000 6,2%

Otogaz  343.000 340.000 -1,0% 993.000 976.000 -1,8%

Toplam Otomotiv  1.790.000 1.888.000 5,5% 5.019.000 5.162.000 2,9%

*Toplam ülke tüketiminin yaklaşık %91’ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük esası ile veri sağ-
ladığı diğer şirketlerin verileri ise tahminen hesaplanmıştır.

Türkiye’deki 
tüketiciler, 

2012 yılının ilk 
çeyreğinde de dünya 

piyasalarındaki 
petrol  fiyatlarındaki 

artışlarından Akdeniz 
ülkelerindekilere 

göre daha az 
etkilendi

Standart ürünlerin yanı sıra, özel ürünlerde de Türkiye, Akdeniz ülkelerine göre daha ucuz…

2012 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de ana ürün motorin ve özel motorin türlerinin ortalama vergisiz pom-
pa fiyatı Akdeniz ülkelerindeki pompa fiyatı farklarına göre litrede ortalama 3-7 kuruş daha ucuz gerçek-
leşti. Türkiye’deki özel ürünlerin fiyatı İtalya’ya göre 7 kuruş, İspanya’ya göre ise yaklaşık 3 kuruş daha 

ucuz olduğu görülüyor.  
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TÜPRAş akaryakıt fiyatlarının 
oluşumu konusunda kamuoyunu 
aydınlatmaya yönelik  bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada önce-
likle Türkiye akaryakıt piyasasının 
işleyişi konusuna değinen Tüpraş,  
pompaya yansıyan akaryakıt fiyat 
oluşumlarında  Akdeniz piyasasın-
daki  ürün fiyatlarının ve Amerikan 
Dolar satış kurunun esas olduğu-
nu belirtti. Petrol fiyatlarının en 
üst seviyeye tırmandığı 2008 yılı 
Temmuz ayı akaryakıt fiyatları ile 
2012 Nisan ayına ait karşılaştırma 
tablosu verilerek petrol fiyatlarına 
uluslararası piyasaların yansımala-
rına da yer verildi. Bu dönem için-
de uluslararası piyasalarda benzin 
fiyatları %55, motorin fiyatları ise 
%19 artarken; rafineri satış fiyatla-
rının benzin için %49, motorin için 
ise %9 arttığı belirtilmiş ve böylece 
Tüpraş’ın Türkiye akaryakıt piyasa-
sındaki fiyat artışına olan etkisinin 

tüketiciler lehine gerçekleştiği veri-
ler ile ortaya konuldu. 

Yapılan açıklamada akaryakıt fi-
yatlarını oluşturan 3 etkeni (rafineri 
satış/ithalat fiyatı; dağıtıcı şirket/
bayi maliyet ve kar payı; vergiler) 
ifade eden Tüpraş fiyatların üze-
rindeki vergi baskısına dikkat çekti. 
Rafineri marjının Akdeniz gösterge 
marjının üzerinde olmasını, gös-
terge marj hesaplanırken yapılan 
varsayımlardan kaynaklandığını be-
lirten Tüpraş, özelleştirme sonrası 
karının ana kaynağının verimlilik 
arttırıcı yatırımlar ve operasyonel 
başarılar olduğunu da dikkat çekti. 

10 numara yağ ile ilgi-
li yargı devreye girdi ve 
sektörü mutlu eden bir 
adım atarak mahkumiyet 
kararını verdi. Sektörün 
son iki yıldır en önemli so-
runu olan 10 numara yağ 
ile ilgili ilk kez bir mah-
kumiyet kararı açıklandı 
. Malatya 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen 
davada, 2010 yılında ye-
rinde yapılan bir tespit ve 
inceleme sonrasında 10 
numara yağ satışı yapan-
lar hakkında Petrol Piya-
sası Kanunu’na göre kaçak 
akaryakıt işlemi yapıldığı 
kabul edilerek mahkumi-
yet kararı alındı. Bu kara-
rın diğer davalar açısından 
önemli bir örnek teşkil et-
mesi bekleniyor..

tüPrAŞ’tan akaryakıt fiyat 
oluşumuna ilişkin açıklama

Tüpraş kamuoyunda sıkça dile getirilen akaryakıt fiyatlarının 
oluşumunu içeren kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 

Türkiye’de fiyatların uluslararası fiyat hareketleri ile uyumlu ve 
tamamen rekabetçi bir ortam içinde oluştuğuna vurgu yapıldı…

Petrol sektörü çevre ve enerji Fuarı’ndaydı 

IStkA Proje raporu 
sonuçlandırıldı

ULUSLARARASI bir fuar olarak başarısını sürdüren ve bu yıl 18.’si gerçekleşti-
rilen ICCI Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarı İstanbul’da geniş bir katılıma sahne 
oldu. Sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı fuarda PETDER organizasyonu ile bir 
panel gerçekleştirildi. TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Mu-
ammer Ekim başkanlık ettiği panelde EPDK Petrol Daire Başkanı Taner Mutlu ile 
PETDER Genel Sekreteri Erol Metin bir konuşma yaptı.  

Panelde dünya petrol piyasalarında fiyat ve tüketim yönlü gelişmeler,Türkiye 
petrol piyasasının son yıllardaki gelişmeleri ve Türkiye Avrupa petrol piyasaları ile 
dünya piyasalarındaki gelişmelerin pompa fiyatlarına yansımaları tartışıldı. Top-
lantı sunumları PETDER’den temin edilebilir. 

PETDER’in İstanbul Kalkınma Ajansı 
(ISTKA) desteği ile yürüttüğü atık yağ-
ların yeniden rafinasyonunda en uygun 
teknolojilerin seçimi konusundaki proje 
çalışması tamamlandı. İlgili tarafların ka-
tılımı ile İstanbul Dedeman Otel’de yapı-
lan toplantıda proje sonuçları paydaşlara 
sunuldu. Toplantının ardından atık yağla-
rın baz yağ üretilmek üzere rafinasyonu-
na ait son rapor hazırlanarak ISTKA’ya 
teslim edildi. Proje sonuç raporunda  80 
bin ton /yıl düzeyinde baz yağ üretimi 
yapacak bir rafinasyon tesisinin ekono-
mik olarak uygun olduğu ve İzmit Gebze/
Derince’nin de taşıma açısından en elve-
rişli bölge olduğu ifade edildi. 

10 numara 
yağ 

mahkum 
ettirdi! 

ICCI Uluslararası 18. Çevre ve Enerji Fuar ve Konferansları’nda 
PETDER,dünya petrol fiyatlarının Türkiye’ye etkisi konulu panel düzenledi...

TOBB Petrol 
Meclisi’nden Enerji 
Bakanlığı’na ziyaret

17 Şubat tarihinde Bolu’da yapılan top-
lantıda Enerji Bakanı Taner Yıldız’a su-
nulan TOBB Petrol Meclisi’nin yasa de-
ğişikliği önerisini sunmak ve 10 numara 
yağ konusundaki sorunları dile getirmek 
üzere TOBB Petrol Meclisini Başkanlık 
Divanı Müsteşar Metin Kilci’yi ziyaret 
etti.

TOBB Petrol Meclisi 10 
numara yağ için toplanıyor 

Alınan vergisel önlemlere rağmen tüm 
hızı ile devam eden 10 numara yağ soru-
nuna çözümler aramak üzere TOBB Pet-
rol Meclisi, ilgili kanun kurumları ile bir 
araya gelerek soruna çözüm arayacak.

“Biyoethanol harmanlama” ile ilgili usül ve 
esaslar taslak olarak yayımlandı 

EPDK tarafından önümüzdeki yıldan itibaren benzinlere %2 oranında harman-
lanması zorunlu hale getirilen yerli tarım ürünü biyo ethanolun harmanlanmasına 
ilişkin usül ve esaslar görüşe açıldı. Taslak metnine göre dağıtıcılar yıllık toplamda 
%2 harmanlama hedefini yıllık ortalama olarak tutturabilecekler.


