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Dünya	 piyasalarında	 petrol	
fiyatlarının	 düşüşü	 sürü-
yor,	 Brent	 petrolü	 Haziran	

ayında	 son	 18	ayın	en	düşük	 seviyesi	
olan	 91.61	 dolara	 geriledi.	 Bu	 düşüş,	
tüketiciye	 de	 yansıdı.	 2012	 yılı	 Mart	
ayında	 en	 yüksek	 seviyeye	 yükselen	
95	 oktan	 benzin	 ve	motorin	 fiyatları	
gerileyerek	2011	yılı	Haziran	ayındaki	
seviyesine	indi.	Haziran	ayında	benzi-
nin	fiyatı	bir	önceki	ayda	olduğu	gibi	
düşmeye	devam	ederek	4.16	TL’ye	ge-
riledi.	Benzinde	üç	ayda	yaşanan	dü-
şüş	 böylece	 52	 kuruşa	 	 ulaşmış	 oldu.	
Motorinde	de	oldukça	hızlı	bir	düşüş	
yaşandı	pompa	fiyatı		36	kuruş	gerile-
yerek		3.62	TL’ye	indi.	
Mart	 ayında	 zirve	 yaparak	 125	 do-
ların	üstüne	çıkan	Brent	petrolü	tüm	
dünyada	 tüketici	 fiyatlarını	 da	 yu-
karı	 yönlü	 etkiledi.	 Yurt	 içi	 ve	 yurt	
dışındaki	 üreticiler,	 bu	 artışı	 pompa	
fiyatlarına	 yansıtmak	 zorunda	 kaldı.	
Ancak	 fiyatlar	 düşmeye	 başladığında	
da	dünya	piyasalarında	ve	Türkiye’de	
üreticiler	 pompa	 fiyatlarını	 düşürdü.		
Böylece	Türkiye’de	son	üç	ayda	ben-
zinde	yaşanan	düşüş	yüzde	12’ye	ulaş-
tı.	Nisan	ayından	bugüne	akaryakıtın	
fiyatı	7,	motorinin	ise	4	kez	düştü.	
Mart	 ayında	 benzin	 4.70	 lira	 iken	
deposunu	 235	 TL’ye	 dolduran	 (50	 lt	
depo	 kabulü	 ile)	 	 bir	 tüketici,	 Hazi-
ran	ayında	206	 lira	harcadı.	Motorin	
cephesinde	ise	yine	benzer	bir	durum	
var.	Mart	ayında	3.96	liraya	çıkan	mo-
torin	 bugün	 3.62’ye	 geriledi,	 tüketici	
litre	başına	34	kuruş	daha	az	ödüyor.	
Petrol	fiyatlarındaki	yüzde	27’yi	bulan	
azalış	yüzde	60’ı	vergi	olan	95	oktan	
benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
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PETDER’in temel amacı, üyeleri, çalışan-
ları ve iş ortakları ile faaliyetlerin her aşa-
masında “kalite, sağlık, emniyet, çevre ve 
güvenlik” hususlarındaki duyarlılığı yasal 
mevzuatlara uyum içinde tutmak ve sü-
rekli iyileştirmektir. PETDER, bu hedefini 
yerine getirmek amacı ile “tüm faaliyetle-
rinde kanunlarla belirlenen düzenlemele-
re uygun hareket etmek, insanlara ve hiz-
met sunulan işletmelere zarar vermemek, 
kaza yapmamak, çevreyi kirletmemek, atık 
motor yağlarının çevreye verdiği zararları 
en düşük seviyeye indirmek ve toplumu 

bilgilendirmek” ilkelerinden ayrılmaz. 
PETDER olarak; 
Başarıya ulaşmak için müşteri beklenti 

ve ihtiyaçlarını doğru analiz edip faaliyet-
lerimizin başlamasından bitimine kadar 
tüm süreçlerimizi en etkin, ekonomik ve 
uygun şekilde işleterek kalite ve güvene 
dayalı hizmet ile müşteri memnuniyetini 
sağlayacağımızı;

Faaliyetlerimizi planlarken ve işletirken 
kaliteyi sağlama hedefimizin yanında 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği boyutlarını 
da planlarımıza ve faaliyetlerimize dahil 

edeceğimizi ve bizimle çalışan personeli-
mizin, iş ortaklarımızın sağlık, emniyet ve 
güvenliğine azami önemi göstereceğimi-
zi;

Süreçlerimizi ölçülebilir, geliştirilebilir 
ve kontrol edilebilir şekilde yapılandırıp 
performansımızı gözden geçirerek sürekli 
iyileşmeyi sağlayacağımızı, bu şekilde hiz-
met ve süreç uygunsuzluklarını, kazala-
rı, çevreye verdiğimiz zararları mümkün 
olan en düşük seviyeye çekmeye çalışa-
cağımızı;

taahhüt ederiz. 

PETDER KALİTE VE SEÇ POLİTİKASI

1996 yılından beri akaryakıt dağıtım 
sektörünün önemli bir sivil toplum ku-
ruluşu olarak  faaliyet gösteren Petrol 
Sanayi Derneği (PETDER), bir ilke 
daha imza atarak çalışmalarının kalite, 
çevre ve iş güvenliği anlamında sertifi-
kalandırdı. PETDER, akaryakıt, LPG ve 
yağlama yağlarının hem güvenli hem 
de ekonomik olarak piyasaya sunulma-
sı, sektörel faaliyetlerin şeffaf, eşitlik-
çi ve istikrarlı bir yapıda yürütülmesi, 
haksız rekabetin engellenmesi, tüketici 
ve insan sağlığına zararlı eylemlerin 
önlenmesi ve sektör standartlarının 
geliştirilmesi konularındaki öncü ça-
lışmalar yürütüyor. Dernek ayrıca 
2004 yılında başlatmış olduğu Atık 
Yağların Yönetimi Projesi kapsamın-
da ülke genelinden atık motor yağları-
nı miktar ve mesafe gözetmeksizin ve 
atık sahibine ilave bir maliyet getir-
meksizin topluyor Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelerde 
bertarafını da sağlıyor.    

Gerek dernek faaliyetleri gerekse 
Atık Yağların Yönetimi çalışmalarını 
TÜRKAK gözetiminde S&Q Mart Bel-
gelendirme Kuruluşu tarafından belge-
lendiren PETDER, çalışmalarının her 

aşamasında taahhüt et-
tiği politikayı sürdürmek 
hedefini koruyor.  

PETDER’e sertifikaları 30 Temmuz 
2012 tarihinde  S&Q Mart Belgelen-
dirme Müdürü Murat Erkol tarafın-
dan PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol 

Metin’e verildi. Erkol, PETDER’in 
şimdiye kadar TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 14001  
Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001  İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem-
leri alanlarında üç sertifika ile sertifi-
kalandırdıkları ilk sivil toplum kurulu-

şu olduğunu ifade ederek tebriklerini 
iletti. Genel Sekreter Erol Metin de ça-
lışmalarının her aşamasında sağlık, em-
niyet, çevre ve kalite politikasında yer 
aldığı şekilde faaliyet gösterdiklerini ve 
bu ilki yaşamak ve yaşatmaktan büyük 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti. 

Üç alanda birden sertifikalandırılan ilk sivil 
toplum örgütü PETDER…

PETDER İş Sağlığı ve Güvenliği,  Çevre Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinde 
ISO 90001, ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikalandırıldı
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gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
Petrol Piyasası Kanunu uyarın-

ca Türkiye ile Akdeniz piyasasında 
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Türkiye’de vergisiz akaryakıt fiyatları 
Avrupa ortalamasının altında….

Özel motorin türlerinde de az ödüyoruz…
Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel 
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Dünya	 piyasalarında	 petrol	
fiyatlarının	 düşüşü	 sürü-
yor,	 Brent	 petrolü	 Haziran	

ayında	 son	 18	ayın	en	düşük	 seviyesi	
olan	 91.61	 dolara	 geriledi.	 Bu	 düşüş,	
tüketiciye	 de	 yansıdı.	 2012	 yılı	 Mart	
ayında	 en	 yüksek	 seviyeye	 yükselen	
95	 oktan	 benzin	 ve	motorin	 fiyatları	
gerileyerek	2011	yılı	Haziran	ayındaki	
seviyesine	indi.	Haziran	ayında	benzi-
nin	fiyatı	bir	önceki	ayda	olduğu	gibi	
düşmeye	devam	ederek	4.16	TL’ye	ge-
riledi.	Benzinde	üç	ayda	yaşanan	dü-
şüş	 böylece	 52	 kuruşa	 	 ulaşmış	 oldu.	
Motorinde	de	oldukça	hızlı	bir	düşüş	
yaşandı	pompa	fiyatı		36	kuruş	gerile-
yerek		3.62	TL’ye	indi.	
Mart	 ayında	 zirve	 yaparak	 125	 do-
ların	üstüne	çıkan	Brent	petrolü	tüm	
dünyada	 tüketici	 fiyatlarını	 da	 yu-
karı	 yönlü	 etkiledi.	 Yurt	 içi	 ve	 yurt	
dışındaki	 üreticiler,	 bu	 artışı	 pompa	
fiyatlarına	 yansıtmak	 zorunda	 kaldı.	
Ancak	 fiyatlar	 düşmeye	 başladığında	
da	dünya	piyasalarında	ve	Türkiye’de	
üreticiler	 pompa	 fiyatlarını	 düşürdü.		
Böylece	Türkiye’de	son	üç	ayda	ben-
zinde	yaşanan	düşüş	yüzde	12’ye	ulaş-
tı.	Nisan	ayından	bugüne	akaryakıtın	
fiyatı	7,	motorinin	ise	4	kez	düştü.	
Mart	 ayında	 benzin	 4.70	 lira	 iken	
deposunu	 235	 TL’ye	 dolduran	 (50	 lt	
depo	 kabulü	 ile)	 	 bir	 tüketici,	 Hazi-
ran	ayında	206	 lira	harcadı.	Motorin	
cephesinde	ise	yine	benzer	bir	durum	
var.	Mart	ayında	3.96	liraya	çıkan	mo-
torin	 bugün	 3.62’ye	 geriledi,	 tüketici	
litre	başına	34	kuruş	daha	az	ödüyor.	
Petrol	fiyatlarındaki	yüzde	27’yi	bulan	
azalış	yüzde	60’ı	vergi	olan	95	oktan	
benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
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Brent tipi ham petrolde, 2012 
yılının ilk altı ayının ortalaması 
114,28 $/varil oldu. Haziran ayın-
da 95,35 $/varil olan ortalama 
olan brent petrol fiyatı Temmuz 
ayında 102,16 $/varil oldu. Ham 
petrol fiyatlarındaki bu değişim, 
doğal olarak pompa fiyatlarına 
yansıdı ve Temmuz ayında, Ha-
ziran ortalamalarına göre  moto-
rinde litrede 4 kuruş, benzinde 
2 kuruş artış oldu. 2012 yılında 
Nisan, Mayıs ve Haziran ayların-
da sürekli bir düşüş eğilimi gös-
teren petrol fiyatları sonucunda 
akaryakıt fiyatlarında 6 kez dü-
şüş yaşandı ve benzin 52 kuruş, 
motorin ise 36 kuruş geriledi. 
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Rekabet Kurumu’nun 24 Mayıs 2012 
tarihinde Petrol Sanayi Derneği de da-
hil olmak üzere sektöre yönelik yapmış 
olduğu inceleme sonucunda, akaryakıt 
dağıtım şirketleri hakkında soruşturul-
ma açılmamasına karar verdi.  Rekabet 
Kurumu’nun dağıtıcılar açısından yap-

tığı incelemeye yönelik karar şu şekilde:  
Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet 
gösteren teşebbüslerin paralel fiyatla-
ma ve bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı 
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri id-
diasına yönelik olarak yapılan inceleme 
sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma 

açılmamasına karar verildi.” Kararın dağı-
tıcılar açısından önemi son derece büyük. 
Böylece PETDER ve üyeleri son üç yılda 
ikinci kez rekabet kurumunun inceleme-
sinden geçmiş oluyor. Diğer taraftan Re-
kabet Kurumu’nun sektörün diğer kesim-
leri ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Rekabet Kurumu dağıtım sektörünü denetledi, karar:
Dağıtıcılar açısından ilave bir soruşturmaya gerek yok
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Mart	 ayında	 benzin	 4.70	 lira	 iken	
deposunu	 235	 TL’ye	 dolduran	 (50	 lt	
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var.	Mart	ayında	3.96	liraya	çıkan	mo-
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litre	başına	34	kuruş	daha	az	ödüyor.	
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benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.
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Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
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17 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 
Petrol Sektörü Bolu toplantısında Ener-
ji Bakanı Taner Yıldız ve EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş, Kurum ve sektörün dü-
zenli aralıklarla bir araya gelerek çalış-
malarının önemine vurgu yapmışlardı. 
Bu çerçevede teknik bir çalışma grubu 
oluşturuldu ve grup ilk toplantısını yaptı. 
Son derece verimli geçen ve toplantıda 
önemli faydalar üretildi. Özellikle dağı-
tıcıların yükümlülüğündeki bildirimlerle 
ilgili hususlarda sektör tarafından rapor-
ları hazırlayanlar ve Kurum tarafında 
tabloların oluşturulması, takibi ve değer-
lendirilmesinden sorumlu uzmanlar üre-
tilen raporlardan azami faydalı sonuçlar 
elde etmek adına birlikte bir çalışma im-
kanı buldular. 

Petrol Dağıtım Sektörü Çalıştayı: 
Düzenli aralıklarla yapılmalı

* Veriler toplam ülke tüketiminin yaklaşık %91’ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük 
esası ile  sağladığı veriler ve bunların dışındaki diğer şirketlerin tahmini verileri baz alınarak hesaplanmıştır.

PwC tarafından düzenlenen, Haziran ayı ve 2012 yılı ilk yarı yılına ait sektör verileri yayımlandı. Rapora* göre; Haziran 
ayında motorin satışları bir önceki yıl Haziran ayına göre yüzde 6,7 artarak, artış hızını tekrar yukarı çevirdi ve yıllık artış 
miktarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Uzun süredir yaşanan benzindeki gerileme haziran ayında 
durdu ve artış oranı yüzde 0,4 oldu. Bu son rakamla benzindeki yıllık düşüş yüzde 6,4’e geriledi. Otogazda ise Haziran ayın-
da ki yüzde 3,5’lik artış ile ilk altı ay toplamında yüzde 0,3’lik bir büyüme görülüyor. Toplam otomotiv yakıtlarındaki yüzde 
3.5’lik büyüme ise 2012 için umut veriyor. 

Motorin pazarı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyüdü

     Haziran    Ocak-Haziran (Toplam)

Tüketim (1000m3) 2011 2012 Fark  2011 2012 Fark 

Benzin Türleri 232 233 0,4% 1.225 1.146 -6,4%

Motorin Türleri  1.593 1.699 6,7% 7.922 8.391 5,9%

Otogaz  413 427 3,5% 2.141 2.146 0,3%

Toplam Otomotiv * 2.238 2.359 5,4% 11.288 11.683 3,5%

PETDER AYLIK PETROL BÜLTENİ
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, ilk beş aylık dönemde yağlama yağ-
ları ithalatı bir önceki yılın aynı dönemi-
ne oranla yüzde 23 oranında azaldı. Buna 
rağmen ilk beş ayda 239.5 bin ton olarak 
gerçekleşen ithalat miktarı, yurt içi baz 
yağ üretimini de dikkate aldığında  ihti-
yacın yaklaşık 2 katı seviyesinde. 2012 
yılında basında yer alan haberlere göre 
devletin 10 numara yağ adı altında yapı-
lan faaliyetlere yönelik olarak İzmir’de 5, 
Antalya’da 2, İstanbul, Ankara, Sakarya, 
Düzce ve Adana’da birer baskın yaptığı 
biliniyor.  

Türkiye’nin gerçek madeni yağ tüketi-
minin çok üzerinde bir miktarda ithalat 
yolu ile piyasaya giren baz yağ miktarın-
da ciddi bir azalma olması, devletin bu tür 
faaliyetlerin üzerine kararlılıkla gitmesi-
ne karşın karşın yol kenarlarında 10 nu-
mara yağ satışı hız kesmeden devam edi-
yor. Sadece son üç ayda 4 otobüsü seyir 
halindeyken kendiliğinden yandı.

Bu olaylar, yangınların 10 numara yağ 
kullanımından kaynaklı olduğuna ilişkin 
soru işaretlerini arttırıyor. Çevre sağlığı, 
insan can ve mal güvenliğinin de artık 
ciddi tehdit altında olduğunu gösteriyor. 

10 Numara Yağ: 
Baskınlar arttı, ithalat azaldı ama kaçak devam ediyor! 

Biyoethanollü yakıt kullanımına 
ilişkin usül ve esaslar yayınlandı
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Dünya	 piyasalarında	 petrol	
fiyatlarının	 düşüşü	 sürü-
yor,	 Brent	 petrolü	 Haziran	

ayında	 son	 18	ayın	en	düşük	 seviyesi	
olan	 91.61	 dolara	 geriledi.	 Bu	 düşüş,	
tüketiciye	 de	 yansıdı.	 2012	 yılı	 Mart	
ayında	 en	 yüksek	 seviyeye	 yükselen	
95	 oktan	 benzin	 ve	motorin	 fiyatları	
gerileyerek	2011	yılı	Haziran	ayındaki	
seviyesine	indi.	Haziran	ayında	benzi-
nin	fiyatı	bir	önceki	ayda	olduğu	gibi	
düşmeye	devam	ederek	4.16	TL’ye	ge-
riledi.	Benzinde	üç	ayda	yaşanan	dü-
şüş	 böylece	 52	 kuruşa	 	 ulaşmış	 oldu.	
Motorinde	de	oldukça	hızlı	bir	düşüş	
yaşandı	pompa	fiyatı		36	kuruş	gerile-
yerek		3.62	TL’ye	indi.	
Mart	 ayında	 zirve	 yaparak	 125	 do-
ların	üstüne	çıkan	Brent	petrolü	tüm	
dünyada	 tüketici	 fiyatlarını	 da	 yu-
karı	 yönlü	 etkiledi.	 Yurt	 içi	 ve	 yurt	
dışındaki	 üreticiler,	 bu	 artışı	 pompa	
fiyatlarına	 yansıtmak	 zorunda	 kaldı.	
Ancak	 fiyatlar	 düşmeye	 başladığında	
da	dünya	piyasalarında	ve	Türkiye’de	
üreticiler	 pompa	 fiyatlarını	 düşürdü.		
Böylece	Türkiye’de	son	üç	ayda	ben-
zinde	yaşanan	düşüş	yüzde	12’ye	ulaş-
tı.	Nisan	ayından	bugüne	akaryakıtın	
fiyatı	7,	motorinin	ise	4	kez	düştü.	
Mart	 ayında	 benzin	 4.70	 lira	 iken	
deposunu	 235	 TL’ye	 dolduran	 (50	 lt	
depo	 kabulü	 ile)	 	 bir	 tüketici,	 Hazi-
ran	ayında	206	 lira	harcadı.	Motorin	
cephesinde	ise	yine	benzer	bir	durum	
var.	Mart	ayında	3.96	liraya	çıkan	mo-
torin	 bugün	 3.62’ye	 geriledi,	 tüketici	
litre	başına	34	kuruş	daha	az	ödüyor.	
Petrol	fiyatlarındaki	yüzde	27’yi	bulan	
azalış	yüzde	60’ı	vergi	olan	95	oktan	
benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
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Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’nca 7 Tem-
muz 2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan “Ben-
zin Türlerine Etanol Har-
manlanması Hakkında Teb-
liğ” ile rafineri lisansı sahibi 
ve dağıtıcı lisans sahiple-
rinin kara tankerlerine ve 
bayilerine yapacakları tes-
limatlarda harmanlayacak-
ları  biyoetanol miktarları 
düzenlendi. 

Düzenlemeye göre rafi-
nerici lisansı sahipleri tara-
fından kara tankeri dolumu 
üniteleri vasıtasıyla teslim 
edilen benzin türlerinin, 1 
Ocak 2013 tarihinden itiba-
ren en az yüzde 2 (V/V), 1 
Ocak 2014 tarihinden itiba-
ren de en az yüzde 3 (V/V), 
oranında yerli tarım ürün-
lerinden üretilmiş etanol 

içermesi zorunludur. 
Dağıtıcı lisansı sahipleri 

tarafından bayilerine bir 
takvim yılı içerisinde tes-
lim edilen benzin türlerinin 
toplamının ise 1/1/2013 tari-
hinden itibaren en az yüzde 
2 (V/V), 1/1/2014 tarihin-
den itibaren en az yüzde 3 
(V/V), oranında yerli tarım 
ürünlerinden üretilmiş eta-
nol içermesi zorunludur.

Etanol üreticileri;
Yerli tarım ürünlerin-

den imal ederek bu tebliğ 

hükümleri gereği teslim 
ettikleri etanole ilişkin ola-
rak yeminli mali müşavir 
(YMM) tarafından her tak-
vim yılına ilişkin düzenle-
nen raporlarını şubat ayı 
sonuna kadar Kurum’a sun-
makla,

Rafinerici ve dağıtıcı 
lisansı sahipleri;

Tebliğ hükümleri gereği 
teslim aldıkları ve teslim 
ettikleri yerli tarım ürünle-
rinden imal edilmiş etanol 
ile bu tebliğ hükümleri ge-
reği teslim aldıkları ve tes-
lim ettikleri harmanlanmış 
benzin miktarlarına ilişkin 
olarak yeminli mali müşa-
vir (YMM) tarafından her 
takvim yılına ilişkin düzen-
lenen raporlarını şubat ayı 
sonuna kadar Kurum’a sun-
makla yükümlü kılındı.  

Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından Gümrük 
Yönetmeliği’nde 12 Haziran 
2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yapılan  değişiklik ile; güm-
rük antrepolarında depo-
lanan solvent ve baz yağın 
satış suretiyle devri, devralan 
tarafından serbest dolaşıma 
sokulacak olması durumun-
da yasaklandı.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın bu düzenle-
mesi ile “baz yağların an-
trepodan ithalatçıları hari-
cinde piyasaya sunumunun 
yasaklaması”, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun  
Madeni Yağların Ambalaj-
lanması ve Piyasaya Sunu-
mu Hakkındaki Tebliğ’n 9. 
maddesindeki “baz yağ ti-
caretinin yasaklanmasına 
ilişkin düzenlemeyle” birlikte 
değerlendirildiğinde; güm-
rük antrepolarında bulunan 
baz yağların sadece ithalatçı-
sı tarafından piyasaya sunu-
labileceği, ticaretinin yasak 
olması sebebiyle de sadece 
ithalatçı firmanın  üretimin-
de kullanılabileceği şeklinde 
yorumlanıyor.  

Uygulamayla, solvent ve 
baz yağların ithalatının izle-
me ve takip sürecinin daha 
sıkı kontrolü ve amacına uy-
gun kullanılıp kullanılmadı-
ğının takibinin hedeflendiği 
görülüyor.  

Baz yağ hareketleri 
daha sıkı takip 

altında; antrepoda 
ticaret yasaklandı
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Ürün 2011  2012 

 Toplam Toplam Fark (%)

Baz yağ 266.451 199.651 -66.800 -25

Müstahzar 10.034 7.757 -2.277 -23

Madeni yağ 25.999 25.163 -836 -3

Katkı 8.609 6.944 -1.665 -19

Toplam 311.093 239.515 -71.578 -23
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Atık Yağların Yönetimi Projesi:  
İmar, Kıyı,Yapı ve Çevre Uygulamaları İç 
Anadolu Bölgesel Seminerinde Sunuldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca 11 Temmuz 2012 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayınlanan  
Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Ge-
rekleri İle İlgili Tebliğ (Ts 12820) 
uyarınca  mecburi uygulamaya ko-
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Kıyı, Yapı Ve Çevre Uygulamaları İç Ana-
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Sistemine İlişkin Usul ve Esas-
lar Hakkında Kurul kararın-
da arızaların giderilmesine 
ilişkin süre 96 saatten  4 iş 
gününe çıkartıldı. Sektörün 
müdahaleye ilişkin sürenin 
yetersiz olduğuna ilişkin de-
ğerlendirmelerinin dikkate 
alınarak yapılan bu düzenle-
me olumlu karşılandı. 

LPG ikmal istasyonları emniyet gereklilikleri: TS 11939 RESMİ GAZETE’DE….

Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri:  
TSE 12820 TADİLLERİ 
RESMİ GAZETE’DE….

1 2

/HAZİRAN 2012AYLIK PETROL BÜLTENİ

Dünya	 piyasalarında	 petrol	
fiyatlarının	 düşüşü	 sürü-
yor,	 Brent	 petrolü	 Haziran	

ayında	 son	 18	ayın	en	düşük	 seviyesi	
olan	 91.61	 dolara	 geriledi.	 Bu	 düşüş,	
tüketiciye	 de	 yansıdı.	 2012	 yılı	 Mart	
ayında	 en	 yüksek	 seviyeye	 yükselen	
95	 oktan	 benzin	 ve	motorin	 fiyatları	
gerileyerek	2011	yılı	Haziran	ayındaki	
seviyesine	indi.	Haziran	ayında	benzi-
nin	fiyatı	bir	önceki	ayda	olduğu	gibi	
düşmeye	devam	ederek	4.16	TL’ye	ge-
riledi.	Benzinde	üç	ayda	yaşanan	dü-
şüş	 böylece	 52	 kuruşa	 	 ulaşmış	 oldu.	
Motorinde	de	oldukça	hızlı	bir	düşüş	
yaşandı	pompa	fiyatı		36	kuruş	gerile-
yerek		3.62	TL’ye	indi.	
Mart	 ayında	 zirve	 yaparak	 125	 do-
ların	üstüne	çıkan	Brent	petrolü	tüm	
dünyada	 tüketici	 fiyatlarını	 da	 yu-
karı	 yönlü	 etkiledi.	 Yurt	 içi	 ve	 yurt	
dışındaki	 üreticiler,	 bu	 artışı	 pompa	
fiyatlarına	 yansıtmak	 zorunda	 kaldı.	
Ancak	 fiyatlar	 düşmeye	 başladığında	
da	dünya	piyasalarında	ve	Türkiye’de	
üreticiler	 pompa	 fiyatlarını	 düşürdü.		
Böylece	Türkiye’de	son	üç	ayda	ben-
zinde	yaşanan	düşüş	yüzde	12’ye	ulaş-
tı.	Nisan	ayından	bugüne	akaryakıtın	
fiyatı	7,	motorinin	ise	4	kez	düştü.	
Mart	 ayında	 benzin	 4.70	 lira	 iken	
deposunu	 235	 TL’ye	 dolduran	 (50	 lt	
depo	 kabulü	 ile)	 	 bir	 tüketici,	 Hazi-
ran	ayında	206	 lira	harcadı.	Motorin	
cephesinde	ise	yine	benzer	bir	durum	
var.	Mart	ayında	3.96	liraya	çıkan	mo-
torin	 bugün	 3.62’ye	 geriledi,	 tüketici	
litre	başına	34	kuruş	daha	az	ödüyor.	
Petrol	fiyatlarındaki	yüzde	27’yi	bulan	
azalış	yüzde	60’ı	vergi	olan	95	oktan	
benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
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2001 yılında zorunlu standart olarak 
yayınlanan ve üzerinde uzun süren tartış-
ma ve çabalarla üzerinde genel anlamda 
mutabakat sağlayarak geliştirdiği standart  
2012 Haziranı’nda TSE tarafından yayın-
landı. Yeni standart Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı’nca 30 Haziran 2012 tarihli Res-

mi Gazete’de mecburi standart olarak ya-
yınlandı. Düzenleme sonrasında LPG ikmal 
istasyonu lisans sahiplerinin, standard kap-
samına giren hususları belirten bu tebliğ 
hükümlerine uymaları zorunlu kılındı. TSE 
verilerine göre eski standarda uygunluğu-
nu belgeleyen 5482 adet LPG ikmal istas-

yonu bulunuyor.  Uzun yıllar süren çaba-
lar sonucunda, sektör açısından önem arz 
eden TS 13369 standardının teknik manada 
geliştirilmesi ve daha üst seviyeye taşınma-
sı ve sonrasında Resmi Gazete’de yayınlan-
mış olması üye şirketlerimizin ve bayilerinin 
önemli bir başarısı ve kazanımıdır. 
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Atık Yağların Yönetimi Projesi:  
İmar, Kıyı,Yapı ve Çevre Uygulamaları İç 
Anadolu Bölgesel Seminerinde Sunuldu

Atık Yağ Yönetmelik Taslağı, 
toplama çalışmalarını olumsuz etkiledi

PETDER Atık Yağların Yöneti-
mi çalışmaları kapsamında 2012 
yılı Temmuz ayında 1665 ton atık 
motor yağı toplanarak lisanslı 
işletmelerde çevre ve insan sağ-
lığına zarar vermeksizin bertaraf 
ettirildi. Ocak-Temmuz kümü-
latif toplamında bir önceki yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 13 
oranında düşüş gerçekleşti. 2011 
yılının ilk yarısında Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmelik Taslağında 
“üreticilerin atık motor yağları-
nı toplamasına ilişkin yetki ve 
sorumluluklarının kaldırılarak, 
atık motor yağı toplama yetkisi-
nin yetkilendirilmiş kuruluşlar 
dışındaki diğer tüm toplayıcılara 
açılması”na ilişkin düzenlemenin 
saptırılarak yürürlüğe girmemiş 
bir yönetmelik üzerinden atık 
üreticilerinin bilerek yanlış bil-
gilendirilmesi sonucu toplama 
miktarlarında düşüş görülse de 
temmuz ayı itibariyle atık üretici-
lerine yönelik yapılan yoğu bilgi-
lendirme çalışmaları neticesinde 
geçtiğimiz yılın çok az da üzerin-
de bir miktar toplanmıştır.  

n Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa ra-
finerilerinin rekabetçi ve uzun dönemli iş 
modellerini tehdit ediyor. Avrupa komisyo-
nunun ocak ayında yayınlanan 2050 yılına 
kadar taşımacılık dahil CO2’siz enerji hede-
fi petrol rafinerileri için önemli bir tehdit…

n Dünya enerji talebinin 2030’a kadar 
yüzde 30 artması beklenirken Avrupa 
enerji talebi artmayacak ve dünya talebi-
nin yüzde 11’ine gerileyecek ! Buna rağ-
men petrol 2030’da Avrupa enerji talebi-
nin yüzde 30’unu oluşturacak.

n 2030’da da AB’de taşımacılıkta kullanı-

lan yakıtların en az yüzde 70’i petrol ürün-
leri olacak

IEA tahminleri, 2030 yılında petrolün AB 
taşımacığındaki enerji talebinin en az yüz-
de 70’ini oluşturacağı yönündedir. Bugün 
için bu oran yüzde 90’lar seviyesindedir. 

n Avrupa’da en fazla rafineri 
İTALYA’da…

Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerindeki top-
lam rafineri sayısı 92’dir. En fazla rafineri 
14 ile İtalya’dadır. İtalya’yı 13 rafineri ile Al-
manya, 10 rafineri ile Fransa izliyor. Güney 
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Estonya, Letonya 
ve Malta hiç rafinerisi olmayan ülkelerdir.

AVRUPA VE DÜNYA PİYASALARINDAN NOTLAR
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benzin	fiyatlarına,	vergisiz	olarak	or-
talama	 yüzde	 olarak	 yansıdı.	 Dünya	
piyasalarındaki	 bu	 değişiklikler	 ve	
pompa	fiyatlarına	etkisi	aşağıdaki	gra-
fik	ve	 tablolarda	kendini	gösteriyor…	
Bu	 farkın	 çeşitli	 nedenleri	 var.	 Bu	

nedenlerin	 	 başında	 Türkiye’nin	 kri-
ter	olarak	aldığı	Akdeniz	çanağındaki	
akaryakıt	fiyatları	ile	doların	Türk	Li-
rası	karşısında	değer	kazanması	geli-
yor.		Bu	duruma	karşın	yaz	aylarında	
fiyatların	 daha	 da	 düşmesi	 bekleni-
yor.	Dünya	 ekonomilerinde	 başlayan	
daralma,	 petrole	 olan	 talebi	 azalttığı	

için	fiyatların	yükselmeyeceği	tahmin	
ediliyor.	Diğer	 yandan	Kasım	 ayında	
ABD’de	 yapılacak	 başkanlık	 seçimle-
ri	de	petrolün	bu	seviyelerde	kalaca-
ğının	nedenleri	 arasında	gösteriliyor.		
Tabii	 her	 şey	 planlandığı	 gibi	 gider,	
ekonomik	ve	siyasi	olarak	bir	şok	ya-
şanmazsa…

Şirketler	tüketici	talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portföyünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	
karşılamaya	devam	ediyor.	Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	düşük	bir	fiyata	
kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımladığımız	standard	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	ver-
gisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	İtalya’dan	litrede	4,1	euro	cent	daha	ucuz.	Türk	
tüketicileri	özel	motorin	türlerini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	ile	Akdeniz	piyasasında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	ver-
gisiz	olarak		aşağıdaki	grafikte	görülüyor.	Vergilerden	arındırılmış	pompa	fiyatları	karşılaştırıldığında,	Türkiye’de	*deposunu	
İstanbul’da	dolduran	bir	kişi	Yunanistan’ın	başkenti		Atina’da	dolduran	bir	kişiden		yaklaşık	11	TL	daha	ucuza	tüketiyor.	
Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…			
*50lt	lik	bir	motorin	deposu	
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Dünya enerji talebi ve ülkeler bazında enerji tüketimini detaylı bir şekilde uzun yıllardır yayınlayan BP 2011 enerji 
tüketim istatistiklerini yayınladı. Rapor bu alandaki verilerin en önemli ve güvenilir kaynaklarından biri. Rapora göre;
n Küresel enerji tüketiminde petrolün payı yüzde 33.1
n Libya ve diğer üreticilerdeki kesintilere rağmen küresel petrol üretimi günlük +1.1. milyon varil arttı.
n Petrol tüketimi OECD ülkelerinde yüzde 0.8 azalırken, OECD ülkeleri dışındaki ülkelerde yüzde 5.3 arttı.
Detaylı bilgi için: www.bp.com
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