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 ■PETDER 2016 Sektör Raporu Yayımlandı
 ■Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslaği Görüşe 

Açıldı
 ■PETDER Toplantı Yönetimi Eğitimi Düzenlendi
 ■Ağustos Ayında 1,944 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
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PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde 
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan 
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.

PETDER 2016 SEKTÖR RAPORU YAYIMLANDI

PETDER “2016 Sektör Raporu” yayımlandı. 
Raporda;

 ■ Uluslararası Enerji Ajansı 
değerlendirmelerini ve Avrupa  akaryakıt 
piyasası verilerini içeren “Dünyadaki 
Sektörel Gelişmeler”,

 ■ Sektörün yıl boyu üzerinde durduğu 
önemli gündem konularını ve belli başlı 
etkinlikleri içeren “Türkiye’de Önemli Gelişmeler”,

 ■ Sektörel veri ve istatistikleri detaylı bir şekilde sunan 
“Sektörel İstatistikler” bölümleri öne çıkıyor. Raporda 
ayrıca yasal gelişmelerin derlenmesinin yanı sıra 
PETDER projeleri hakkında bilgiler de yer alıyor.  Raporun 
tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Raporda yer 
alan bazı veri ve bilgiler şöyle: 

SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Gelişmeler
Dünya ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 
2016 yılında da akaryakıt pompa fiyatları kamuoyu 
gündemindeki yerini ve önemini korumuştur. Brent tipi 
ham petrol uluslararası piyasalarda 2016 yılına varil 
başına 37 $ civarında bir fiyat ile başlamış, Ocak ayında 
29 $’a kadar düşmüş, yıl sonunda 56 $’a kadar çıkarak 
yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

2016 yılında ortalama Brent tipi ham petrol fiyatı 45 
$ olmuştur. Ham petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik 
Akdeniz piyasalarındaki ürün fiyatlarını etkilemiş ve 
2016 yılında benzin fiyatları en yüksek 561 $/ton en 
düşük 359 $/ton, motorin ise en yüksek 497 $/ton en 

düşük 275 $/ton olarak gerçekleşmiştir.

Dolaylı Vergiler ve Fiyat Bileşenleri
Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan 
dolaylı vergilerin toplamı, tüketime de bağlı olarak her yıl 
artış göstermiştir. 

Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 
petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergiler 2016 
yılında 77,9 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Yapılan 
hesaplamalar, 2010 yılından beri petrol sektöründen 
sağlanan toplam dolaylı vergi gelirinin 409,9 milyar TL‘ye 
ulaştığını göstermektedir.

Petrol ve LPG Sektörü İstatistikleri
2016 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 4 rafineri 
(lisanslı 6 rafineri), 91 dağıtıcı ve 12.638 istasyonlu 
akaryakıt bayisi EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet 
göstermektedir. LPG piyasasında ise 87 dağıtıcı ve 
10.651 otogaz istasyonu EPDK’dan lisanslı olarak 
faaliyet göstermektedir. Akaryakıt sektörünün 
oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2016’da 2015’e 
göre artan tüketim ve vergilerin etkisiyle %7,9 artmış ve 
123,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

 ■Aylık Satış Verileri
 ■Diğer Sektörel Veriler
 ■Madeni Yağ Verileri
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http://www.petder.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/Tum-Rapor-compressed.pdf


Aylık Petrol Bülteni | Ağustos 2017 2

GÜNDEM

2016’da toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıla 
göre %7,3 oranında artarak yaklaşık 35,4 milyon m3 
olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv yakıtları içerisinde 
motorinin aldığı pay artmış, benzin türleri ve otogaz 
LPG’nin payı ise azalmıştır. Toplam akaryakıt tüketimi 
2016 yılında %7,9 oranında artarak yaklaşık 25,1 milyon 
ton olmuştur.

Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, 
PETDER)

Akaryakıt Türlerindeki İşlem Hacimleri (milyar TL)
(EPDK, PETDER, TCMB verileri kullanılarak hazırlanmıştır.)

Akaryakıt ve LPG’den Sağlanan Toplam Dolaylı Vergilerin Yıllara Göre 
Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB)

Araç Sayıları
TÜİK verilerine göre 2016 yılı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 
toplam 21.090.424 adet taşıtın %53,7’sini otomobil, 
%16,3’ünü kamyonet, %14,2’sini motosiklet, %8,4’ünü 
traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,0’ini 
otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.
Kullanılan yakıt cinsine göre benzin ve LPG otogaz 
kullanan otomobil sayılarında %3,5-4 artış olurken 
motorin kullanan otomobil sayısı yaklaşık %14 artmıştır. 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Otomotiv Yakıtı Tüketimleri 
Değişim Oranları 
Önemli makro ekonomik göstergeler arasında 
değerlendirilen büyüme oranları, petrol sektörünün de 
yakından takip ettiği bir veridir. Türkiye ekonomisinde 
2015 yılında %6,1’lik, 2016 yılında ise %2,9’luk bir 
büyüme gerçekleşmiştir. Buna karşılık otomotiv yakıtları 
sırasıyla %13,7 ve %7,3 büyümüştür.

Yıllık Otomotiv Yakıtı Tüketimi ve GSYIH Büyüme Oranları (%)
(Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve PETDER verileri)

Trafikteki Araç Sayısı ve Otomotiv Yakıtları Tüketimi Değişimi (Kaynak: 
TÜİK, EPDK, PETDER)

HAM PETROL FIYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN POMPA 
FIYATLARINA YANSIMASI

2015 yılından başlamak üzere dünyada ve ülkemizde, 
ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin akaryakıt pompa 
fiyatlarına benzer oranlarda yansıyıp yansımaması, 
kamuoyu gündeminde en çok tartışılan konulardan birisi 
olmuştur. 

1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri baz alındığında dünyada 
brent ham petrol fiyatları %52,4 artmış, uluslararası 
piyasalarda benzin fiyatları %28,6 (Benzin Fiyatlarının 
Oluşumu, Grafik 3), motorin fiyatları ise %53,3 artmıştır 
(Motorin Fiyatlarının Oluşumu, Grafik 3). Görüldüğü gibi, 
uluslararası piyasada ürün fiyatlarındaki değişimler ham 
petrolle aynı oranda gerçekleşmemiştir.

Benzer şekilde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ham petrol fiyatlarındaki değişimler ürün fiyatlarına 
ve sonrasında pompa fiyatlarına birebir yansımamıştır. 
Bu konuda FuelsEurope kamuoyunu aydınlatmak üzere 
bir film hazırlatmıştır. Derneğimiz FuelsEurope ile iş 
birliği halinde söz konusu filmi Türkçeye çevirtmiş ve 
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kamuoyu bilgisine sunmuştur. Filme Derneğimiz internet 
sitesinden ulaşılabilir (www.petder.org.tr).

Ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin akaryakıt 
fiyatlarına birebir yansımamasının temel sebepleri 
aşağıda verilmiştir:

 ■ Ham petrol farklı akaryakıt (ve petrokimya) ürünlerinin 
hammaddesidir, akaryakıt haline gelirken oldukça 
büyük yatırım ve maliyet gerektiren üretim süreçlerinden 
ve rafinasyon sürecinden geçmektedir. Daha sonra 
pompaya gelene kadar pek çok aşamada depolama ve 
nakliye aşamalarından geçerek pompada nihai tüketiciye 
sunulmaktadır. Tüm bu süreçlerdeki yatırım harcamaları 
ve maliyetler farklı fiyat oluşumuna yol açmakta, ilave 
olarak vergiler dahil olmaktadır.

 ■ Ham petrol ve ürünlerin kendi arz talep dengeleri 
çerçevesinde oluşan ayrı piyasaları vardır. Bu kapsamda 
uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları düşerken 
ürün fiyatları aynı oranda düşmemekte veya bazen 
artabilmektedir.

 ■ Ülkemizde ayrıca bir döviz etkisi vardır. Ham petrol 
ve akaryakıt ürünlerinin büyük bir miktarı uluslararası 
piyasalardan ABD Doları üzerinden alınmakta, yurtiçinde 
TL üzerinden satılmaktadır. Bu nedenle ham petrol ve 
ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen, döviz kuru artıyorsa 
akaryakıt fiyatları kurdaki değişim oranına bağlı 
olarak ya çok küçük değişmekte, değişmemekte veya 
artabilmektedir. Ülkemizde 1 Ocak-31 Aralık tarihleri baz 
alındığında döviz kuru % 20,6 artmıştır.

 ■ Diğer önemli bir faktör ise ürün fiyatlarının akaryakıt 
pompa fiyatları içindeki payıdır. Hemen hemen tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de akaryakıt fiyatları 
içinde en büyük paya vergiler sahip olup, ürün 
fiyatlarının payı sadece %24-27 arasında değişmektedir. 
Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişimler 
sadece bu ürün fiyatı payı üzerinde etkilidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle ham petrol fiyatlarındaki 
düşüşün nihai pompa fiyatlarına etkisi çok sınırlı 
kalmaktadır. Sonuç olarak, örneğin ham petrol 
fiyatlarındaki %50 oranında bir düşüş pompa fiyatlarına 
sadece %15 olarak yansıyabilmektedir.

Aşağıdaki şekillerde verildiği üzere 1 Ocak-31 Aralık 
tarihleri baz alındığında ham petrol fiyatları %52,4 artmış, 
buna karşılık uluslararası piyasalarda benzin %28,6, 
motorin ise %53,3 artmıştır. Aynı dönemde ülkemizdeki 
ürün fiyatlarındaki artış ABD Doları bazında benzinde 
%27,5, motorinde ise %55,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Görüleceği üzere ürün fiyatları olarak ülkemizde de 
dünyadakine benzer bir artış meydana gelmiştir. Pompa 
fiyatlarındaki artış ise (yukarıda açıklandığı gibi özellikle 
döviz kurundaki değişim ve ürün fiyatının pompa 
fiyatındaki sınırlı payı nedenleriyle) benzinde %20,9 
motorinde ise %31,8 olarak daha da düşük oranda 
gerçekleşmiştir.

Benzin Fiyatlarının Oluşumu

Motorin Fiyatlarının Oluşumu
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AĞUSTOS AYINDA 1,944 TON ATIK 
MOTOR YAĞI TOPLANDI

PETDER TOPLANTI YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞE 
AÇILDI

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında, 
2017 Ağustos ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde 
gerçekleşti:

PETDER ekibi 16 Ağustos 2017 tarihinde “Toplantı 
Yönetimi Eğitimi” aldı.

 ■ Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma 
değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, 

 ■ Az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması,
 ■ Toplama oranlarının artırılması, 
 ■ Güncel mevzuata uyum sağlanması,
 ■ Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesiyle 

ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale 
getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
Taslağı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak görüşe açıldı.

Taslak yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Toplam Atık Yağ Miktarı 1.944 ton 
Toplama Yapılan Nokta Sayısı 71 ilde 1.471 nokta
Bertaraf/Geri Kazanım  
Tesisine Teslimat Sayısı 220

Kat edilen kilometre 84.303

Araç Sayısı 19 tanker, 4 yarı römork 
olmak üzere 23 araç

Personel Sayısı
2 saha müdürü, 2 garaj amiri, 
23 sürücü ve 19 sürücü 
yardımcısı olmak üzere 
toplam 46 saha personeli 

MADENİ YAĞ VERİLERİ

Yağlama yağları (mineral ve sentetik) sektöründeki pazar 
gelişmeleri, madeni yağ üreticilerinin gönüllü katılımı ve 
PwC tarafından derlenen verilerle izlenmektedir. 

2016 yılı toplam yağlama ürünleri tüketiminin 464.000 
ton civarında gerçekleştiği ve bir önceki yıla göre %7,4 
arttığı tahmin edilmektedir. 2016 yılında madeni yağ 
tüketiminin %50’sini taşıt yağları, %41’ini endüstriyel 
yağlar, %4’ünü deniz yağları, %5’ini ise gresler 
oluşturmaktadır.

Madeni Yağ Tüketim Miktarları

2012’de baz yağ ithalatı 830 bin ton seviyelerinde 
gerçekleşirken 2016’da bu rakam 395 bin ton civarına 
düşmüştür. Rafineri satışlarında da benzer bir değişim 
gözlemlenmektedir. 

Baz yağ tedarikindeki bu değişime karşılık yurtiçi madeni 
yağ satışlarının 2012 yılından 2016 yılına yaklaşık %14 
büyüyerek 434 bin tona ulaştığı görülmektedir. 2012-
2015 yılları arasında 100 bin ton civarında gerçekleşen 
madeni yağ ithalatı 2016’da yaklaşık %25 artışla 125 
bin ton olarak gerçekleşmiştir. Talep fazlası madeni yağ 
miktarı 2011’de 1 milyon tonu aşmış, alınan önlemler 
neticesinde bu rakam 2016’da 125.000 ton civarına 
düşmüştür. Talep fazlası madeni yağın 10 Numara Yağ 
adı altında yasadışı akaryakıt faaliyetine konu edildiği 
düşünüldüğünde, önemli bir düşüş olmasına rağmen 
yasadışı bu faaliyet konusunda halen alınması gereken 
mesafeler bulunmaktadır.

Türkiye Madeni Yağ İthalat, İhracat ve Tüketim Miktarları (Kaynak: 
TÜİK, TÜPRAŞ, PwC)

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: TEMMUZ 2017

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Temmuz 2016 - Temmuz 2017)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Temmuz 2016 | Temmuz 2017)

* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin 
edilemediği için, PwC’ye PETDER tarafından tahmini olarak sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.

CİNSİ 2016 TEMMUZ 
MİKTAR

2016 KÜMÜLE 
MİKTAR

2017 TEMMUZ 
MİKTAR

2017 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 295.217 1.660.472 315.880 1.715.296
Toplam Motorin (m3) 2.214.110 14.269.121 2.813.557 15.428.952
Kalorifer Yakıtı (ton) 2.938 61.955 5.033 62.134
Toplam Fuel Oil (ton) 53.050 359.180 39.451 253.481
Gazyağı (m3) 607 6.386 345 3.128
Otogaz LPG (ton) 318.335 1.774.981 300.127 1.744.650

MAYIS MAYIS

295.217 315.880

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%7,00

2.214.110

2.813.557

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%27,07

53.050

39.451

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-25,63

607

345

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-43,16

2.938

5.033

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%71,31

318.335 300.127

2016 TEMMUZ
MİKTAR

2017 TEMMUZ
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-5,72

1.660.472 1.715.296

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%3,30

14.269.121
15.428.952

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%8,13

359.180

253.481

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-29,43

6.386

3.128

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-51,02

61.955 62.134

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%0,29

1.774.981 1.744.650

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-1,71
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
(AKDENİZ PİYASALARI) - Ağustos 2017

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ağustos 2017

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

Kaynak: http://www.epdk.gov.tr

NOTLAR
 ■Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ABD Doları, Türkiye’deki pompa fiyatları ise TL üzerinden işlem görmektedir. 
 ■Ülkemizde akaryakıt fiyatları, uluslararası piyaslardaki ham petrol fiyatları, arz-talep dengeleri ve ürün fiyatları ile döviz kuruna 

bağlı olarak değişmektedir.

 TÜRKİYE ÜRÜN FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ağustos 2017

Türkiye ürün fiyatlarının hesaplanmasında EPDK Haziran 2017 Fiyatlandırma Raporu’nda 
yer alan sektör marjları değerleri kullanılmıştır.

51,78 52,04

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Brent ($/varil)

%0,5

549,5 615,5

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Benzin CIF ($/ton)

%12

491,25 508,25

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Motorin CIF ($/ton)

%3,5

5,181 5,181

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Benzin (95) (TL/lt)

%0

4,553 4,483

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Motorin (TL/lt)

%-1,5

2,76 2,99

1.Ağu.17 31.Ağu.17

LPG (TL/lt)

%8,3

3,523 3,447

1.Ağu.17 31.Ağu.17

USD

%-2,2

0,572 0,584

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Benzin (95) (USD/lt)

%2,2

0,586 0,582

1.Ağu.17 31.Ağu.17

Motorin (USD/lt)

%-0,7



MADENİ YAĞ VERİLERİ

Madeni Yağ Tüketimi (ton)

Veriler PwC tarafından 9 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(OCAK - AĞUSTOS 2017)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(AĞUSTOS 2017)

Askeri kurumlar; %4

Belediyeler; %6

Endüstri araç parkı; %10

İnşaat Madencilik; %6

Kamu kuruluşları; %5

Nakliye firmaları; %1
Yağ üretim tesisleri; %0

Yıkama yağlama; %0

Araç servisleri; %67

Akaryakıt istasyonu; %1

164.088 170.742

2016 İlk 6 Ay 2017 İlk 6 Ay

%4,06



 ► Atık yağların 10 Numara Yağ adı altında akaryakıt ticaretine konu edilmesi araçlarda yangına neden 
olur, can ve mal kaybına yol açar. 

 ► Atık motor yağlarının çeşitli amaçlarla tekrar kullanılması, yakıta karıştırılması veya kontrolsüz ortamlarda 
yakılması toprak, hava ve su kirliliğine neden olur.

 ► Atık yağların yasadışı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılması ülke ekonomisine zarar verir. 

İşletmenizden çıkan atık yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde depolayın ve YETKİLENDİRİLMİŞ TEK KURULUŞ PETDER’e teslim edin. 

Kullanılmış yağların geri kazanılması, çevre kirliliğini ve kaynak israfını önler.

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 
Çevre ve İnsan Sağlığına zararlı olan atık 
motor yağlarının oluşumundan bertarafına 
usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 30 Temmuz 2008 tarihli 
26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 
Yönetmeliğe göre; atık motor yağlarının 
üreticisi veya Yetkilendirilmiş Kuruluş dışında 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması 
yasaklanmıştır.
Atık yağların Yönetmeliğe aykırı bir şekilde 
satılması, yakılması veya imha edilmesi 
yönetmelikle yasaklanmış olup, aksi 
uygulamalar 9/8/1983 tarih, 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu’nun 12. ve 26. maddelerinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde adli ve idari para 
cezası ile cezalandırılmaktadır.
Yetkilendirilmiş TEK Kuruluş olan PETDER, 
Proje kapsamında ülke genelindeki atık motor 
yağı çıkan tüm noktalara bedelsiz olarak 
hizmet götürmektedir.

Petrol Sanayi Derneği tarafından atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.


