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“Aylık Petrol Bülteni” Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından elektronik ortamda yayınlanmaktadır. PETDER’in faaliyetleri ve takibindeki 
konular hakkında haber ve bilgi akışı sağlamak amacıyla yayınlanan bültenin içeriği dernek çalışanları tarafından hazırlanmakta ve 
derlenmekte, PETDER kurumsal iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: kurumsal.iletisim@petder.org.tr

 

BU SAYIDA
 ■Kritik Tarih: 18 Eylül

 ■PETDER 10 Numara Yağın Tehlikelerine Dikkat Çekiyor

 ■Ağustos Ayında 1448 Ton Atık Motor Yağı Toplandı

 ■Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı: 19.407.326 

 ■LPG’de Ulusal Stok Yükümlüğü Tüketicilere Sıkıntı 
Yaşatabilir
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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 15 Temmuz 2013 tarihinde Trafik Güvenliği 
Platformu’na üye olmuştur. PETDER üyeleriyle birlikte 
Akaryakıt Komitesi çalışmalarını planlamakta ve 
uygulamaktadır.

KRİTİK TARİH: 18 EYLÜL
Rekabet Kurulu 5.3.2009 tarih ve 09-09/186-56 sayılı 
ve  5.3.2009 tarih ve 09-09/187-57 sayılı Kararlarında, 
bayi ve dağıtıcı şirketler arasında imzalanan bayilik 
sözleşmesi ve buna bağlı intifa hakkı sözleşmesini 
Rekabet Hukuku kapsamında değerlendirerek, 2002/2 
Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde 
öngörülen grup muafiyetinden ancak 18.09.2010 
tarihine kadar yararlanacaklarına, bu tarihten sonra ise 
muafiyetten yararlanamayacaklarına karar vermişti. 

Bu karar sonrası sektörde 18 Eylül  son derece önemli 
bir tarih olarak söylemlerimize dahil oldu. 

2010 yılının 18 Eylül’üne kadar toplam bayi sayısının 
yaklaşık %70’inin sözleşmesi yenilendi ve bu sürecin 
sektöre ciddi bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan 
bu ilk tecrübeden dağıtım şirketleri ve bayilerimiz 
derslerini almış olacak ki 18 Eylül 2015 gelmeden bir-iki 
sene önce bu sözleşmeleri yenilemeye başladılar.

EPDK’dan alınan bilgilere göre 18 Eylül 2015 tarihine 
kadar sözleşmesi bitecek yaklaşık 1.250 bayi mevcut. 
Bu rakam 2010 yılı rakamının çok altında olsa da, şimdi, 
o dönemde olmayan bir otomasyon sistemi mecburiyeti 
var ve bunun da başlangıcı 18 Eylül 2015 Cuma gününe 
geliyor. 21 Eylül ile başlayan haftanın çarşambadan 

itibaren Kurban Bayramı olması ve ilk iki gününde idari 
tatil yapılması ihtimalinin çok yüksek olması işleri daha 
da güçleştiriyor. 

Bu dönemde transfer yapan dağıtım şirketleri ve bayileri 
bekleyen iki sorun ön plana çıkıyor: Lisansların ne 
zaman yayınlanacağı ve otomasyon sisteminin ne kadar 
zamanda kurulabileceği. 

Lisans tadilleri için EPDK ile yapılan görüşmeler sonrası 
ileri tarihli kesinleşmiş sözleşmeler gönderilmeye 
başlandı fakat son günlerde yaşanacak yoğunluğun 
boyutuyla orantılı olarak, EPDK yetkilileri Bayram’da 
bayilerin müşterilerine yakıt satabilmeleri için uzun 
çalışma saatlerine hazır olduklarını belirttiler. 

Otomasyon konusunun çözülebilmesi için ön koşul lisans 
tadil zamanlarının bilinmesi. 1240 Sayılı Kurul Kararı 
gereği lisans tadilinden itibaren 10 gün içinde sistemi 
çalışır hale getirilmesi ve bu dönem içinde dağıtım 
şirketinin ikmal, bayinin de satış yapmaması gerekiyor. 
Bu iş PETDER üyelerinin de birlikte çalıştığı 5 otomasyon 
şirketinin omzunda. Eğer bu şirketler zamanında 
kurulumları gerçekleştirip veri akışını sağlayamazsa 
Bayramda  birçok istasyon kapalı olacak. 

 ■SEÇ-G: Bayram Süresince Trafiğe Dikkat

 ■Aylık Satış Verileri

 ■Diğer Sektörel Veriler

 ■Madeni Yağ Verileri
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GÜNDEM

PETDER 10 NUMARA YAĞIN TEHLİKELERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

“10 numara yağ” akaryakıt piyasasına motorin yerine 
ikame edilmek üzere çoğunlukla tenekeler içinde 
satılan baz yağ, solvent, atık madeni / bitkisel yağ, 
kaçak motorin gibi maddelerin karışımlarından ya da 
bazı örneklerde sadece kaçak motorinden oluşan ticari 
faaliyetlerin genel adı. 10 numara yağ teknik anlamda 
akışkanlığı çok yüksek olan bir madeni yağ cinsi olup, 
gerçek tüketimi son derece düşük seviyede.

10 numara yağ adı altında yapılan faaliyetler ülkemizin 
hemen her yerinde, lisanslı istasyonların dışında, yol 
boylarında, kamyon ve otobüs garajlarında, sanayi 
sitelerinde açık ve yaygın bir şekilde yürütülüyor. Minibüs, 
otobüs ve kamyon gibi ticari araçların büyük bir bölümü 
10 numara yağ adı altında satılan sahte akaryakıtları 
yaygın olarak kullanıyor.

10 numara yağ neden olduğu büyük ölçekli vergi kaybının 
yanı sıra çevre ve insan sağlığı açsından da ciddi bir 
sorun teşkil ediyor. Bu tür faaliyetlerin ve üretimlerin 
yapıldığı tesislerdeki kazalar ya da seyir halinde iken 
sahte akaryakıt, 10 numara, vb. nedenler ile yanan 
otobüs ve kamyonlar, hatta meydana gelen can kayıpları 
medyada da gündeme getiriliyor.

Geçtiğimiz yıllara göre bu konuda alınan mali, idari 
tedbirler ve yapılan denetimlerle sorunun çözümünde 
önemli mesafeler alındı. 

Alınan başarılı tedbirler ve uygulamaların sonucu 
olarak, 2014 yılında talep fazlası yağ miktarı 288.283 
tona kadar düştü. Ancak ülkemizde, kaçak ve yasadışı 
akaryakıt kullanımı konusunda alınan tüm önlemlere ve 
başarılı adımlara rağmen, 10 numara yağ olarak bilinen 
yasadışı/standart dışı akaryakıt kullanımı devam ediyor. 
Halen talep fazlası yağ mevcut.

AĞUSTOS AYINDA 1553 TON ATIK 
MOTOR YAĞI TOPLANDI
PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak 
sürdürdüğü “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” 
kapsamında, Ağustos ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki 
şekilde gerçekleşti:

Toplam Atık Yağ Miktarı 1.553 ton 
Toplama Yapılan Nokta Sayısı 58 ilde 1.270 nokta
Bertaraf/Geri Kazanım  
Tesisine Teslimat Sayısı 120 

Katedilen km 94.770 km 

Araç Sayısı 15 tanker, 7 yarı römork olmak 
üzere 22 araç

Personel Sayısı
4 garaj amiri, 21 sürücü ve 15 
yardımcı sürücü olmak üzere 
toplam 40 saha personeli 

Çalışma Süresi 2.085 saat araç sürüşü, toplam 
9.165 saat 

Bu ürünlerin piyasaya sunulmasını engellenmeli.
Her türlü yasadışı akaryakıt ürünün öncelikle piyasaya 
arz edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu amaçla 
arz edenlere yönelik çok sıkı ve ciddi denetimler ve 
yaptırımlar uygulanmalı, mücadele sonucu ve uygulanan 
cezalar kamuoyuyla paylaşılmalı. Başta şehirlerarası 
ve şehir içi otobüsler ve minibüsler olmak üzere, toplu 
taşıma araçlarının çok sıkı ve sürekli yol üstü denetime 
tabi tutulması gerekiyor. 

PETDER kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir kamu 
spotu hazırlıyor.
PETDER 10 numara yağın can kayıplarına yol açtığı 
vurgusuyla, kamuoyunu bilgilendirmek ve kaçak / kayıt 
dışı ürünlerin tehlikelerine dikkat çekmek üzere bir kamu 
spotunun hazırlığı içinde. Söz konusu kamu spotunun 
yakın zaman içinde yayınlanmaya başlaması planlanıyor.

Baz Yağ (TON/YIL) 2010 2011 2012 2013 2014

Baz Yağ İthalatı 955.659 1.033.622 832.627 743.795 591.346

Madeni Yağ İthalatı 75.368 107.434 94.824 114.495 99.292

Katkı ve Müstahzar 
İthalatı 70.688 70.909 61.363 72.350 68.648

Rafineri Baz Yağ Satışı 316.426 380.104 266.000 154.291 119.697

Piyasaya ARZ (A) 1.418.141 1.592.069 1.254.814 1.084.931 878.982

Baz Yağ İhracatı 1.366 1.052 706 3.858 3.264

Madeni Yağ İhracatı 143.338 139.580 135.000 174.070 165.457

Katkı ve Müstahzar 
İhracatı 10.958 5.514 6.551 13.695 4.979

Madeni Yağ Yurt İçi 
Satışı 416.000 411.000 408.000 416.000 417.000

Toplam TALEP (B) 571.662 557.146 550.257 607.623 590.699

FARK (A-B) 846.479 1.034.923 704.557 477.308 288.283

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

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI: 
19.407.326 
TÜİK verilerine göre Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 
toplam 19.407.326 adet taşıtın %52,7’sini otomobil, 
%16,3’ünü kamyonet, %14,9’unu motosiklet, %8,5’ini 
traktör, %4,1’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini 
otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

90.173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 90 bin 173 
taşıt içinde otomobil %53,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 
sırasıyla %21 ile motosiklet, %12,2 ile kamyonet, %7 ile 
traktör takip etti. Taşıtların %6,1’ini ise minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %40,9 oldu. 
Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 218 
bin 338 adet otomobilin %40,9’u LPG, %30,4’ü dizel, 
%28,3’ü benzin yakıtlı.
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GÜNDEM

LPG’DE ULUSAL STOK YÜKÜMLÜĞÜ TÜKETİCİLERE SIKINTI YAŞATABİLİR

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi çerçevesinde rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı sahiplerinin 
ikmal ettikleri günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama 
tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ülkemizde 2014 yılında 
tüketilen toplam LPG miktarı 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, LPG stoklama kapasitesi ise yaklaşık 300 bin 
tondur.

Petrol Piyasası Kanunu’nun söz konusu hükmü çerçevesinde, günlük ikmalin yirmi katı olarak ifade edilen stok 
bulundurma yükümlülüğüne karşılık gelen miktar ise 207 bin tondur. Bu miktarda bir stokun tutulması tankların 
güvenli stok limitleri, yeni tank yapılacak alanın kısıtlı olması, sürecin zorluğu ve test süreleri gibi hususlar göz 
önünde bulundurulduğunda, ülke genelindeki tüm LPG depolama tanklarının her an neredeyse tam dolu 
bulunmasını gerektirmektedir. Tankların yaklaşık %80’i stok için dolu tutulurken, ticari faaliyetler kalan %20’lik 
miktarla gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere, ülkemizde satışa sunulan LPG’nin %83’ü ithal edilmektedir. İthalat farklı ikmal 
noktalarından gerçekleştirilmekte olup, dönem dönem uluslararası piyasalarda ve bölgesel şartlarda meydana gelen 
gelişmeler sonucunda ikmal problemleri ortaya çıkmaktadır. Nihai tüketicilerin bu dönemlerde sıkıntı çekmemesi 
ve ürün temininin sürekliliği için LPG ulusal stok yükümlülüğünde ürünlerin birbirlerine tahvil edilebilmesinin çok 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Uzun dönemde bu uygulama muhtemel ikmal problemlerinin çözümünün yanı 
sıra sektörün stok yönetiminin optimizasyonu, etkinliği ve verimliliği açısından da çok yararlı olacaktır.

PETDER olarak yaşanan sıkıntıların, ulusal stok yükümlülüğünde ürünlerin birbirlerine tahvili yoluyla aşılabileceği 
düşünülmektedir. Konunun, özellikle Bayram tatilinde sıkıntı yaratmamasını umuyor, ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
çözülebileceğine inanıyoruz.
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SEÇ-G

BAYRAM SÜRESİNCE TRAFİĞE DİKKAT

 ■ Seyahate başlamadan önce mola yerlerinizi ve sürüş saatlerinizi belirleyiniz.

 ■ Arife günü ve bayram dönüşü trafiğini, seyahat planınızda göz önünde bulundurunuz.

 ■ Seyahatleriniz gece sürüş riskini göz önüne alarak gündüz saatlerinde gerçekleştiriniz.

 ■ Sürüş öncesinde uyku getirecek yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

 ■ Trafikte diğer sürücülerin hata yapacağını düşünerek öngörülü araç kullanınız.

 ■ Seyahatiniz sırasında rahat kıyafetler giyiniz. Pedalları hissedebileceğiniz ince tabanlı 

rahat ayakkabılar tercih ediniz.

 ■ Araç kullanma sürelerine uyunuz. Maksimum 2 saatte bir en az 15 dakika mola veriniz.

 ■ Hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyunuz.

 ■ Yapım, onarım çalışması olan yollarda işaret ve işaretçilere dikkat ederek aracınızı daha 

yavaş ve dikkatli kullanınız.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: 2015 TEMMUZ

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

* 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 sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.

CİNSİ 2014 TEMMUZ
MİKTAR

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 TEMMUZ 
MİKTAR

2015 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 248.683 1.459.347 289.108 1.576.514
Toplam Motorin (m3) 1.866.616 11.701.397 2.242.584 13.274.397
Kalorifer Yakıtı (ton) 2.626 75.138 4.261 67.011
Toplam Fuel Oil (ton) 50.604 301.526 49.184 314.939
Gazyağı (m3) 1.353 11.467 1.815 14.391
Otogaz LPG (ton) 271.952 1.624.256 304.872 1.725.933

248.683
289.108

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%16,26
1.866.616

2.242.584

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%20,14

50.604 49.184

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-2,81
1.353

1.815

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%34,15

2.626

4.261

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%62,26
271.952

304.872

2014 TEMMUZ
MİKTAR

2015 TEMMUZ
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%12,11

1.459.347
1.576.514

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%8,03

11.701.397
13.274.397

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%13,44

301.526 314.939

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%4,45

11.467

14.391

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%25,50

75.138
67.011

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-10,82
1.624.256 1.725.933

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%6,26
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
(AKDENİZ PİYASALARI) - Ağustos 2015

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ağustos 2015

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 2015

Türkiye ürün fiyatlarının hesaplanmasında EPDK Ağustos 2015 Fiyatlandırma Raporu’nda 
yer alan sektör marjları değerleri kullanılmıştır.

52,21 54,15

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Brent($/varil)

%3,7

611,75 528,25

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Benzin CIF ($/ton)

%-13,6

503,5 489,25

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Motorin CIF ($/ton)

%-2,8

291,5 310,47

01.Ağu.15 31.Ağu.15

LPG CIF ($/ton)

%6,5

4,649 4,411

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Benzin (95) (TL/lt)

%-5,1

3,841 3,735

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Motorin (TL/lt)

%-2,8

2,38 2,36

01.Ağu.15 31.Ağu.15

LPG (TL/lt)

%-0,8

2,789 2,923

01.Ağu.15 31.Ağu.15

USD

%4,8

0,459 0,369

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Benzin (95) (USD/lt)

%-19,6

0,422 0,372

01.Ağu.15 31.Ağu.15

Motorin (USD/lt)

%-11,9
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MADENİ YAĞ VERİLERİ

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(OCAK-AĞUSTOS 2015)

Madeni Yağ Tüketimi (ton)

Veriler PwC tarafından 8 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.

77.167

83.834

2014 2. Çeyrek 2015 2. Çeyrek

%8,64


