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Giriş
Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil
toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile
PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu* çerçevesinde
araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır.
Sektör, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde
depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet
veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son
kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından
sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün
çok geniş bir paydaş kitlesi de bulunmaktadır.
Bu kapsamda, 4. çalışma olarak ülkemizde Akaryakıt
Dağıtım Sektöründe Elektronik Satış Sistemleri
değerlendirilmiş; sistemin başta ülke ekonomisi olmak
üzere kullanıcılara, bayilere ve dağıtım şirketlerine olan
faydaları ve maliyetleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık
olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında
sektördeki oyuncular ve diğer sivil toplum
kuruluşlarından elde edilen bilgiler kullanılmıştır.
Yapılan sayısal ve nitel analizlerde elde edilen
büyüklükler belirli varsayımlar altında paylaşılmış olup
okuyuculara genel bilgi vermesi amaçlanmıştır.
*PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün her alanda
gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu
yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için
sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere
araştırma ve geliştirme çalışmaları
gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de Elektronik Satış Sistemi
Elektronik satış sistemleri (ESS), Türkiye’de son yıllarda yaygın olarak kullanılan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
şirketlerin filolarına sağlanan bir teknolojidir. Bu sistem, ESS kurulu araçların anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından
kurulan altyapı ile birlikte hızlıca ve takip edilebilir bir şekilde akaryakıt alımı yapmalarını sağlar.

Elektronik Satış Sistemi Nedir?

I

Elektronik satış sistemi, şirketlerin anlaşmalı oldukları dağıtıcı şirketin bayilerinden akaryakıt alımlarını
kolaylaştıran bir filo yönetim sistemidir. Taşıt tanıma cihazı bulunduran araçlar, akaryakıt istasyonundan
nakit veya kredi kartı ödemesi, fiş ve fatura işlemi olmadan sadece istasyona yanaşarak yakıt alır. ESS aynı
zamanda dolum, fatura ve km sayacı bilgilerini elektronik ortamda toplayarak takip kolaylığı sağlar. Toplu
faturalama işlemi belirli periyotlarda dağıtım şirketi ve sistem kullanıcısı şirketler arasında gerçekleşir.

II

Elektronik Satış Sisteminin Çeşitleri
Elektronik satış sistemleri altında kullanılan radyo frekanslı taşıt tanıma (RFID / radio-frequency
identification) cihazları dağıtım şirketleri arasında değişkenlik göstermektedir. En yaygın kullanılan 3 çeşidi
ve diğer bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir;

Araçtan inmeden, güvenli ve
hızlı akaryakıt ikmali sağlar.
Km sayacına bağlanır, sefer
bilgisi verir.
Araca monte edilir.

Araçtan inmeden, güvenli ve hızlı
akaryakıt ikmali sağlar.
Km ve sefer bilgisi vermez.
Montaj gerektirmez, elde taşınır.
Taşıt
Kimlik
Ünitesi

Akıllı
Anahtarlık

Akıllı
Halka

Diğerleri

ESS
Araçtan inmeden, güvenli ve
hızlı akaryakıt ikmali sağlar.
Km bilgisi vermez.
Araca monte edilir.
Hızlı ve kolay monte edilir.

• Yakıt kartlar; yakıt
tüketimini kontrol altına
alan, takip sistemi sağlayan
ve çoğu zaman iskonto
sağlayan sistemlerdir.

Kaynak: Halka Açık Bilgiler, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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ESS’nin Sağladığı Faydalar
Elektronik satış sistemleri; akaryakıt dağıtım sektörü oyuncuları, tüketici konumundaki filolar ve ülke ekonomisi için
çeşitli faydalar sağlamaktadır.

•
•

•
•
•
•
•

Yaklaşık 20 milyar TL büyüklüğünde ESS
pazarı
Akaryakıtı girdi olarak kullanan sektörlerde
(örn.: taşımacılık, lojistik, inşaat, kargo vb.)
maliyet avantajı
Serbest rekabet ortamı sayesinde yapılan
indirimlerin sektörlere sağladığı faydalar
Fatura ticaretinin azalması
Kayıtdışı akaryakıt kullanımının
engellenmesi
Daha hızlı işlem
Araç sayısı az olan kobiler için de
indirimden yararlanma olanağı

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Akaryakıt giderlerini kontrol ve
sınırlandırma imkanı
Kredi kartı, nakit işlem, fiş ve fatura
ihtiyacının ortadan kalkması
İndirimler ile sağlanan maliyet avantajı
Otomatik kilometre okuma, yakıt cinsi
tanıma imkanı ve depo harici dolumun
engellenmesi
Pompadan otomatik bilgi alışı
Aylık düzenli raporlama
Denetim/kontrol kolaylığı
Şeffaflık
Muhasebe-faturalama işlemlerinde kolaylık

Sektörel

Filolara

ve

Sağlanan

Ekonomik

Faydalar

Faydalar

ESS
Akaryakıt
Dağıtım

Bayilere

Şirketlerine

Sağlanan

Sağlanan

Faydalar

Faydalar

•
•
•
•
•

Kamu ihalelerine girebilme fırsatı
Sadık filo müşterisi ile sürdürülebilir
büyüme
Yenilikçi imaj ve pazarlama kolaylığı
Perakende akaryakıt satışlarında artış
Sektörün az sayıdaki rekabet alanlarından
birinde yer alma fırsatı

•
•
•
•
•
•

Sadık filo müşterisi ile sürdürülebilir
büyüme
Muhasebe kolaylığı
Dağıtım şirketleri tarafından yapılan
pazarlama çalışmaları ve teknik destek
İşletme sermayesi ihtiyacının azalması
Tahsilat endişelerinin ortadan kalkması
Akaryakıt dışı satışlarda artış

Kaynak: Halka Açık Bilgiler, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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Türkiye’de ESS’nin Gelişimi
Faturalaşmada
belirsizlik dönemi

ESS’nin kullanıma
başlanması

2.Kurul Kararı

1.Kurul Kararı

2018

…

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1996

Petrol Kanunu

▪ 1996 yılında bir lojistik dağıtım şirketinin operasyonel ihtiyaçları sonucunda Shell tarafından Elektronik Satış
Sistemi olarak sektöre tanıtılarak Türkiye’de kullanıma başlanmıştır.
▪ Önceleri taşıt tanıma cihazları müşterilere kiralanarak, operasyonel verim sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
İlerleyen dönemde ESS kullanımı ile sağlanan iskonto oranları rekabete neden olmuştur.
▪ 2007’de yürürlüğe giren 1088 numaralı EPDK kararı (1. Kurul Kararı) ile birlikte dağıtım şirketleri, bayileri
aracılığı ile nihai müşteriye akaryakıt satabilme ve fatura kesebilme hakkına sahip olmuştur.
▪ ESS sektörünün yönünü belirleyen finansal aracıların sektöre girişi 2010 yılı 2870 numaralı EPDK kararı (2. Kurul
Kararı) ile olmuştur. Finansal aracılar, akaryakıt alım-satımı yapmayan, akaryakıt ve iskonto bedelini nihai
müşteriye direkt yansıtan, dağıtım şirketi ve müşteri arasındaki kurumlardır. Bu şirketler, iki taraf arasındaki
sözleşmeleri ve faturalaşmayı yürüten aracı şirketlerdir. Günümüzde yemek kartı şirketi olarak bilinen şirketler,
sektörel distribütörler ve bayiler finansal aracılık rolünü üstlenmektedirler. Finansal aracıların sektöre girişi nihai
müşterilere verilen iskonto oranlarındaki rekabeti ve elektronik satış sistemlerinin kullanımını
yaygınlaştırmaktadır.
▪ Sektörde indirimler mevzuat (kamu ihaleleri) ve müşteri talepleri doğrultusunda genel olarak yüzdesel olarak
gerçekleşmektedir. Bu durum, entegre marj payının petrol ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra ilave
maliyetlere ve enflasyon değişimlerine yeteri kadar uyum gösterememesine neden olmaktadır. Bu durumda bayi
ve dağıtıcı arasında marj dağılımı sorunu ortaya çıkmaktadır.

Dünya’dan Örnekler
Amerika

Romanya,
Bulgaristan,
Gürcistan

Tayland

İsrail
Şili

•
•

•

Türkiye’de üretilen otonom RFID yakıt çözümleri çoğunlukla filolar tarafından kullanılmaktadır. Bu sistemler
Amerika, Şili, Tayland, İsrail, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerde de kullanılmakta olup, sistemlerin
kullanım amacı ülkeden ülkeye değişebilmektedir.
Amerika’da Orta/Batı Texas ve New Mexico’da Alon USA şirketi 300 istasyonda filo satışları için RFID yakıt
çözümlerini kullanmaktadır. Bu çözümler, Türkiye’de bulunan sisteme benzer olarak yakıt harcamalarının ve
filoların takibi amacıyla kullanılmaktadır. Benzer olarak İsrail’in önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden
Delek’e ait istasyonlarda 100.000 kadar araç RFID sistemlerinden yararlanmaktadır.
RFID sistemleri haricinde Avrupa genelinde yaygın olarak yakıt kartlar veya filo kartları kullanılmaktadır. Bu
kartlar bakiye satın alma amacıyla kullanılmakta olup, birçok akaryakıt istasyonunda geçerlidir. Benzer olarak
uluslararası taşımacılık şirketleri, bakiye tanımlı yakıt kartı sistemleri (örn.: DKV) ile yakıt alımında kolaylık ve
taşıt takibi sağlamaktadırlar.
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Kaynak: Halka Açık Bilgiler, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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ESS Operasyon Şeması
A

Konvansiyonel ESS

Akaryakıt
Dağıtım Şirketi

İskonto Oranı
Ve
Sözleşme

Komisyon
Faturası

Konvansiyonel sistemde, tüketici ve
dağıtım şirketi arasında belirli bir
sözleşme ve iskonto oranı belirlenmiştir.
Tüketiciye bağlı araçla bayiden akaryakıt
alındığında nihai tüketici ödeme
yapmadan irsaliye faturası alır. Elektronik
ortamda raporlama ve 15 günde bir
faturalama işlemi gerçekleştirilir. Satın
alınan litre miktarı kadar bayi tarafından
dağıtım şirketine fatura kesilir. Buna ek
olarak marj paylaşımı değerinde bayi
tarafından dağıtım şirketine komisyon
faturası kesilir.
Nihai Tüketici Şirket

İstasyon
Pompası

Bayi

B

Finansal Aracı

Akaryakıt
Dağıtım Şirketi

Komisyon
Faturası

İskonto Oranı
Ve
Sözleşme

Finansal Aracı

Finansal aracı birden fazla tüketici ile
anlaşma sağlayabilmektedir. Dağıtım
şirketi ve finansal aracı arasındaki
sözleşme ve iskonto oranı aynı şekilde
tüketiciye yansıtılır. Akaryakıt alımı
yapıldığında finansal aracı riski üstlenir,
operasyonel maliyetlere katlanır. Bayi,
Dağıtım şirketi ile faturalaşma ilişkisini
aynı şekilde sürdürür.

Aynı İskonto
Oranı
Nihai Tüketici Şirket

İstasyon
Pompası

Bayi

Akaryakıt İkmali
Fatura Kesilmesi

Kaynak: Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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ESS Pazar Analizi
ESS’li Satışların İstasyon Pompa Satışları İçerisindeki Payı
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ESS’li Satışların İstasyon Pompa
Satışları İçerisindeki Payı
2013 – 2018 döneminde ESS’li satışların
artışı toplam istasyon pompa satışları ile
paralel olarak yıllık ortalama %8 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bu dönemde ESS’li
satışların istasyon pompa satışlarına oranı
%16 seviyesindedir. 2018 yılında ESS’ye
kayıtlı araçların yaklaşık %70’i binek araç,
%30’u ticari araç sınıfındadır.

Akaryakıt dağıtım şirketleri lojistik, gıda, perakende, enerji, inşaat, turizm, personel hizmetleri
(servis vb.) başta olmak üzere 30’un üzerinde sektörden müşterilere hizmet vermektedir.

Araç Başına Tüketim – 2018

Araç Sayısı (m)

1,9 m

1.950 lt

1.000 lt

-

ESS

500

22,9 m

Türkiye Geneli
1. 00

1. 5
00

2. 00

2018 Yıl Sonu İtibarıyla Araç Başına
Tüketim ve Araç Sayısı
Türkiye’de yaklaşık 1,9 milyon araç ESS
kullanmaktadır. ESS kullanan bir araç yılda
ortalama 1.950 litre akaryakıt tüketimi ile
Türkiye geneli araç başına akaryakıt
tüketiminin yaklaşık 950 litre üzerindedir.

2. 5
00

Kurulu Elektronik Satış Sistemleri

~#16.500 Ada
~#5.800
İstasyon

~#96.000
Tabanca

Kurulu Elektronik Satış Sistemleri
2018 yılında Türkiye’de bulunan yaklaşık
13.000 akaryakıt istasyonunun 5.800
tanesinde ESS kurulu olduğu tahmin
edilmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye’deki
istasyonlarının yaklaşık %45’inde ESS
kullanılmaktadır.

~#31.000 Pompa

Kaynak: EPDK, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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ESS Pazar Analizi
ESS’li Satışlarda Doğrudan Dağıtıcı ve Finansal Aracı Kırılımı
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ESS’li Satışlarda Doğrudan Dağıtıcı
ve Finansal Aracı Kırılımı
2018 yılında ESS’li satışların yaklaşık %80’i
doğrudan dağıtıcılar tarafından
gerçekleşmiştir.

0%

Doğrudan Dağıtıcı Payı (%)

Acente ve Finansal Aracı Payı (%)

ESS’nin Özel Sektöre Sağladığı Fayda
ESS’li Özel Sektör Satışları
2018 yılında özel sektör müşterilerine ESS ile yapılan
satışların hacmi yaklaşık 3,5 milyar litredir. Özel sektör
müşterilerinin 2018 yılında ESS’li satışlardan yaklaşık 200
milyon litreye denk gelen tutarda akaryakıt indirimi
sağladığı tahmin edilmektedir.

Akaryakıt dağıtım
şirketlerinin ESS iskontolu
satışlar sayesinde özel
sektöre sağladığı
faydanın yaklaşık 1,2

milyar TL olduğu
tahmin edilmekteir.

ESS’li Kamu Sektörü Satışları
(m lt)
2018
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2017
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Yıllık
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%28
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ESS’li Kamu Sektörü Satışları
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kamu sektörü müşterilerine
ESS ile yaptıkları iskontolu satışların hacmi 2013 – 2018
döneminde yılda ortalama %28 artmış ve 2018 yılında
yaklaşık 0,4 milyar litre seviyesine ulaşmıştır. Kamu
sektörünün 2018 yılında ESS’li satışlardan yaklaşık
33 milyon litreye denk gelen tutarda akaryakıt indirimi
sağladığı tahmin edilmektedir.

400

ESS iskontolarının
2018 yılında kamu
sektörüne yaklaşık

195 milyon TL
fayda sağladığı
tahmin edilmektedir.

ESS ile yapılan iskontolu satışların güncel fiyatlarla özel sektöre ve
kamu sektörüne toplam faydasının 2018 yılında yaklaşık 1,4 milyar TL
olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: EPDK, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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Elektronik Satış Sistemi Maliyetleri
Aparat Maliyetleri
Elektronik satış sistemlerini faaliyete geçirme aşamasında öncelikle
yakıt deposu girişine takılan RFID Kimlik Ünitesi, Akıllı Halka veya
taşıt sahibinde bulunacak olan Akıllı Anahtarlık üretilir veya satın
alınır. Bu aparatlar taşıtın plakasını okuma işlemini gerçekleştirir.
ESS’li satışların gerçekleşmesi için akaryakıt dağıtım şirketlerinin
gerçekleştirdiği toplam aparat harcamalarının yaklaşık 10 – 15
milyon $ seviyesinde olduğu hesaplanmıştır.

Kurulum Maliyetleri
Taşıtın elektronik bilgi merkezi ile iletişime geçmesini sağlayan
tabanca RFID Kimlik Ünitesi okuyucusu akaryakıt pompasına
monte edilir. Mevcut kurulu kimlik okuyucusu ve halkaların
toplam montaj maliyetlerinin yaklaşık 10 milyon $ seviyesinde
olduğu düşünülmektedir.

ESS

Anten ve MWGT Maliyetleri
İstasyona gelen ve Kimlik Ünitesi ve akıllı halka bulunduran
araçlarının bilgileri tabancalarda kurulu antenler yardımıyla
toplanıp MWGT (Kablosuz Ağ Girişi) sistemi üzerinden istasyon
kontrol ünitesine (İKÜ) aktarılır. Yakıt dolumunun başlaması ve
bitmesi İKÜ üzerinden yönetilir. Dolum ve taşıt bilgileri İKÜ
aracılığıyla genel merkeze iletilir. Anahtar bulunduran taşıtlarda, ön
saha çalışanları ESS aparatlarını pompa üzerine monte edilmiş
Müşteri Tanıma Okutucusu (ORTR)’na okutarak İKÜ’ye iletir.
İstasyon başına anten ve MWGT maliyetlerinin yaklaşık 9.000 $
seviyesinde olduğu hesaplanmıştır.

Periyodik Bakım ve Onarım Maliyetleri
İstasyonda kurulu sistemin yıllık pil değişim maliyetleri de dahil
olmak üzere bakım ve onarım maliyetleri bulunmaktadır.
İstasyon başına ESS sistemlerinin yıllık bakım periyodik onarım
maliyetinin yaklaşık 1.000 TL seviyesinde olduğu tahmin
edilmektedir.

Kaynak: EPDK, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi
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Sektör Uzmanlarından Görüş ve Öneriler
1

Marj Dağılımının Şeffaflaştırılması

➢ ESS müşterileri bilgilerinin dağıtım şirketleri açısından ticari sır niteliğinde olması nedeniyle
bayilerle paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, ESS’li satışlara ilişkin raporlamanın daha
şeffaf olması gerektiği düşünülmektedir.
➢ Diğer taraftan, ESS’li satışların raporlanmasında yanlış bilgi verilmediğinden emin olunmalı ve
bu konudaki endişeler giderilmelidir.

2

Akaryakıt Sektöründe İndirimlerin Kuruş/Litre olması

➢ Ülkemiz akaryakıt sektöründe kamu ihaleleri, toptan satışlar ve ESS satışlarında indirimler genel
olarak % üzerinden yapılmaktadır. Kamu ihalelerinde bu durum mevzuattan, diğer satışlarda ise
müşteri taleplerinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz
kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatları çok hızlı değişebilmektedir. Bu durum, değişimin
yönüne bağlı olarak kullanıcıların veya tedarikçilerin zarar etmesine ve ileriye yönelik belirsizliğe
yol açmaktadır.
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PwC'de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve
önemli sorunlara çözüm üretmektir. Biz, denetim,
danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında kaliteli
hizmet sunmaya odaklanmış, 158 ülkede 236.000’i
aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz.
1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet
sunan PwC olarak; İstanbul, Ankara, Bursa ve
İzmir’deki 5 ofisimizdeki, yaklaşık 1.700 kişilik
profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı
değeri yaratmak için çalışıyoruz.

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) 23 Eylül 1996 tarihinde,
petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan
faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile
ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından
kurulmuştur.
Kuruluşundan itibaren güçlü, güvenilir ve objektif ilkelere
dayalı profesyonel bir sivil toplum kuruluşu olmayı
öncelikli hedef olarak koymuş ve hep bu yönde çalışmıştır.
Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, ExxonMobil, GO, Opet, Petline,
Petroyağ, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total Oil,
Total Turkey Pazarlama ve TP PETDER üyesi
kuruluşlardır.
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