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VERGİSİZ AKARYAKIT FİYATLARI AVRUPA O

Vergisiz akaryakıt yine Avrupa ortalamasının altında

VERGİSİZ AKARYAKIT FİYATLARI AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA
Petrol Piyasası Kanunu uyarınca
Türkiye ile Akdeniz piyasawww.petder.org.tr
sında referans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları vergiPetrol Piyasası Kanunu uyarınca Türkiye ile Akdeniz piyasasında
den arındırılmış olarak incelendiğinde, İstanbul’da bir depo moreferans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları vergiden arındıtorinin (50 litre) vergisiz maliyeti Atina’dakinden
10.5 TL daha
VERGİSİZ AKARYAKIT FİYATLARI AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA
rılmış olarak incelendiğinde, İstanbul'da bir depo motorinin (50 lt)
düşük. Akdeniz ülkelerinde motorine vergisiz olarak en yüksek
vergisiz maliyeti Atina’dakinden 10.5 TL daha düşük. Akdeniz ülpompa fiyatını Yunanistan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor…
Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Türkiye ile Akdeniz piyasasında
kelerinde motorine vergisiz olarak en yüksek pompa fiyatını Yunareferans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları vergiden arındı-

zarfında yazılı basında geniş yer bulDönemi Sektör Raporu yayınlandı. du. Rapor yazılı basında 49 adet ga2012 yılının ilk altı aylık döneminde zetede, internette 55 adet haberde,
toplam akaryakıt tüketimi 2011 yılının televizyonlarda da 18 haber olarak yer
yayınlandığı
tarihten itibaren ilk 5 günlük dönem zarfında yazılı baaynı dönemine göre % 6,9 artarak 8,7 aldı. Sektörümüzü son derece olummilyon m3 olarak gerçekleşti.
suz etkileyen 10 numara yağ sorunu,
ldu. RaporPETDER
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unu, akaryakıt ürünlerinin vergisiz fiyatlarının Akdeniz ortalaması-
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ÖZEL MOTORİN TÜRLERİNE DE AZ ÖDÜYORU
Türkiye, özelÖZEL
motorini
de DE
ucuza
tüketiyor
MOTORİN TÜRLERİNE
AZ ÖDÜYORUZ...

akarya-

Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel ÖZEL
motorinde
ürün
portfö- DE AZ ÖDÜYORUZ...
MOTORİN
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Şirketler
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artarken
tüke-beklentilerini
düşük bir fiyata kullanıyor. Ana ürün olarak tanımlanan standart 10 ppm karşılamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliği artarken tükeediyor.
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göre daha az ödedikleri görülüyor. Özel motorin ile standart motor
dan ortalama litrede 7 kuruş daha ucuza tüketiyor.
DÜNYA PETROL PİYASALARINDA FİYAT HAREKETLERİ VE POMPALARA YANSIYAN
alındığında Türkiye, İtalya’dan litrede 11 kuruş daha ucuz. Türk tük
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Gündemde öne çıkanlar

l PETDER 2012 OCAK– HAZİRAN SEKTÖR RAPORUNU YAYINLADI
l HAM PETROL FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIMASI
l İSİMLER DEĞİŞSE DE SORUN AYNI: 5 NUMARA , 10 NUMARA , YAPMA MAZOT
l AKARYAKIT TÜKETİCİSİ KAMU SPOTU İLE BİLİNÇLENDİRİLECEK
l SOSYAL SORUMLULUK: RAMAZAN AYINDA PETDER KIZILAY İŞBİRLİĞİ
l EPDK SEKTÖRÜN İNSAN KAYNAKLARI PROFİLİNİ ÇIKARTMAYI HEDEFLİYOR
l İSTASYONDAKİ TÜM AKARKAYITLARIN FİYATLARI PANODA İLAN EDİLECEK
Ocak-Haziran
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103,27 $/varil oldu. Ham petrol fiyatlarındaki bu değişim, doğal olarak pompa fiyatlarına yansıdı ve Temmuz ayında, Haziran

fiyatları sonucunda akaryakıt fiyatlarında 6 kez düşüş yaşanmış ve benzin 52 kuruş, motorin ise 36 kuruş gerilemiştir.
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İSİMLER DEĞİŞSE DE SORUN AYNI: 5 NUMARA, 10 NUMARA….

Başbakanlık akaryakıt kaçakçılığı ile
mücadele eylem planını açıkladı

İsimler değişse de sorun aynı:
Sektörün en büyük sorunlardan
biri olan akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili
mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Ağustos
ayında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi, başta 10
numara yağ sorunu olmak üzere diğer usulsüzlüklerin önüne geçmek için önemli bir işlev yükleniyor. PETDER olarak devletin gelirleri ve halkın sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi olan kaçakçılığın
önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.
23 Ağustos 2012 tarihli Resmi
Gazete’de akaryakıt kaçakçılığı ile
mücadele konusunda ilgili bakanlıklar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu,
bakanlıkların yeniden yapılandırılması
ve sürdürülmekte olan çalışmalar da
dikkate alınarak yeniden düzenlendiği Eylem Planı Başbakanlık Genelgesi
olarak yayınlandı.
Petrol Sanayi Derneği olarak sektörümüzdeki kayıt dışı uygulamalara
karşı devletimizin vermekte olduğu
mücadeleyi her zaman destekledik,
desteklemeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu konuda
alınan mali, idari tedbirler ve yapılan denetimlerle sorunun çözümünde
çok önemli mesafeler alınmıştır. Bu
tedbirler sayesinde Türkiye akaryakıt piyasası son beş yıl içinde istikrarlı
bir büyüme çizgisi yakalamış ve vergi
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gelirlerimizde çok önemli artışlar sağlanmıştır. Alınan tüm tedbirler kayıt
altındaki piyasamız içinde bu tür sahte/ kayıt dışı faaliyetleri büyük ölçüde
ortadan kaldırmıştır. Ancak kayıt dışı
başlığı altında özellikle 10 numara yağ
konusu ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Baz yağ, solvent,
bitkisel yağlarla ilgili alanlardaki düzenleme boşluklarından ve sınai mamul üretimi için kullanılması kaydı ile

sağlanan vergi kolaylıklarından beslenen bu sorunun ve kaçak akaryakıt
faaliyetlerinin karşısında daha güçlü
önlemler alınması gerekiyor. Bu anlamda T. C. Başbakanlık Genelgesi ile
başlayan yeni süreç ve Maliye, Gümrükler ve EPDK nezdinde alınan idari
tedbirler sektörümüz ve bu sorunun
çözümü için ümit verici olarak değerlendiriyoruz. Kayıt dışılığın devlete yarattığı milyarlarca dolar vergi kaybının
yanı sıra düzgün ticaret yapan bayi ve
dağıtıcıların ticari faaliyetlerine zarar veren, standart olmayan kalitesiz
ürünler nedeniyle çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileyen ve neden olduğu kaza ve araç yangınlarıyla artık
kamunun mal ve can güvenliğini tehdit
eden bu sorunun çözülmesini büyük
bir içtenlikle bekliyoruz. Bu doğrultuda PETDER olarak eylem planı çerçevesinde alınacak tüm kararlara katkı
sağlamayı görev bilmekteyiz.

5 NUMARA, 10 NUMARA
DÜZENLEMELER*
23.01.2011 TOBB Madeni Yağ Kapasitesi Kriterleri yayınlandı.
12.02.2011 Madeni Yağ Tebliği yayınlandı.
14.09.2011 Madeni yağ, baz yağ ve müstahzaların vergileri eşitlendi.
05.01.2012 ÖTV istisnasına konu üretimlerin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının belirlenmesi zorunlı kılındı.
12.06.2012
solvent ve baz
yağınAltında
serbest dolaşıma sokulmak üzere satışı yasaklandı.
VatandaşınAntrepolardaki
Can ve Mal Güvenliği
Tehdit
Vatandaşın
Can
ve
Mal
Güvenliği
Tehdit
Altında
17.08.2012 Baz yağ ihtalatına teminat oranı %5’den %25’e çıkartıldı.
27.08.2012
Akaryakıt
Kaçakçılığı
ile Mücadeleye
Genelgesi
Alınan mali ve
idari tedbirlere
rağmen
sorun farklıİlişkin
isimlerBaşbakanlık
altında devam
ediyor.yayınlandı.
Ağustos ayında yayınlanan

AlınanBaşbakanlık
mali ve idari
tedbirlere rağmen
farklı
altında devam ediyor. Ağustos ayında yayınlanan
Genelgesi’nin
sorununsorun
çözümü
için isimler
önemli bir

10 numara tehdidi sürüyor

Başbakanlık
Genelgesi’nin
çözümü için
önemli
bir
adım olduğu
görülüyor...sorunun
Nitekim geçtiğimiz
dönemde
yapılan
düzenlemelerin
sorunaNitekim
çözüm üretemediği
yağ
adım olduğu
görülüyor...
geçtiğimizgörülüyor.
dönemdeBaz
yapılan

Alınan mali ve idari tedbirlere rağmen sorun farklı isimler altında
devam ediyor. Ağustos ayında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nin
devam
ediyor... Yol
kenarlarında
10üzerinde
numara yağ
satışı hız
ithalatı
ülkemizin
çok
rakamlarla
sorunun
çözümü reel
için ihtiyacının
önemli bir adım
olduğu görülüyor.
Nitekim
kesemeden
devam
ediyor.
10
numara
yağdan
kaynaklandığı
geçtiğimiz
dönemde
yapılan düzenlemelerin
çözüm
devam
ediyor...
Yol kenarlarında
10 numarasoruna
yağ satışı
hızüreteşüphesi
uyandıran
ve otobüs
yangınları
kamunun can
mediği
ortaya
çıktı. Bazkamyon
yağ ithalatı
ülkemizin
reel ihtiyacının
çok
kesemeden devam ediyor. 10 numara yağdan kaynaklandığı
üzerinde
rakamlarlatehdit
sürüyor.
Bu nedenle yol kenarlarında 10 numal güvenliğini
ediyor.
şüphesi
uyandıran
ve otobüs
kamunun
can
mara yağ
satışı dakamyon
hız kesmeden
devamyangınları
ediyor. 10 numara
yağdan
uyandıran kamyon ve otobüs yangınları kamalkaynaklandığı
güvenliğini şüphesi
tehdit ediyor.
munun can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

ithalatı ülkemizin
ihtiyacının
çok üzerinde
rakamlarla
düzenlemelerin
sorunareel
çözüm
üretemediği
görülüyor.
Baz yağ

ve

ve

10 numara yağdan kaynaklandığı şüphe edilen araç yangınları *
09.06.2011
		
07.09.2011
		
22.04.2012
		
25.04.2012
09.07.2012

Giresun Görele’de yolcu otobüsü trafik levhasına çarparak devrildi ve yakıt deposu alev aldı, 9 kişi yanarak
hayatını kaybetti.
Van’dan İstanbul’a gitmekte olan Cezaevi Aracı Sivas-Kayseri arasında Karakuyu Mevkii’nde alev aldı.
5 mahkum yanarak hayatını kaybetti.
Ordu’dan Adıyaman’a giden yolcu otobüsü seyir halinde motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede
yayılarak araç kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir’den Ürgüp’e gitmekte olan yolcu otobüsü Ortahisar yakınlarında alev alarak yanmaya başladı.
Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü seyir halinde alev aldı.
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Marker ölçümleri tam tüketiciler
akaryakıtları güvenle kullanabilir
2011 yılı Akaryakıt Kalitesi İzleme Raporu 31 Ağustos 2012 tarihinde
EPDK internet sitesi üzerinden yayınlandı. Raporda, 2011 yılında piyasaya
sunulan akaryakıt ürünlerinden alınan
numunelerin EPDK teknik kriterlere
uygunluğuna ilişkin sonuçlar paylaşıldı. 2011 yılında Emniyet, Jandarma ve
Sanayi Ticaret Bakanlığı’nca yapılan
kontrollerde ülke genelini kapsayacak
şekilde 268 benzin, 238 adet motorin
numunesi alındığı ve alınan numunelerinin hiçbirinde ulusal marker seviyesi
geçerli olmayan yakıt bulunmadığı ifade edildi.
Raporda; motorinde yaz dönemi için
122, kış dönemi için 116 olmak üzere
toplam 238 adet numunenin İnönü
Üniversitesi, TÜBİTAK ve ODTÜ laboratuarlarında analiz ettirildiği, numunelerin yüzde 98.74’ünün teknik
düzenlemelere uygun olduğunun tespit edildiği, yüzde 1.26’sında ise kükürt
seviyesinin yüksek olması sebebi ile bir
aykırılık görüldüğü ifade edilerek dü-

Enerji Bakanlığı ve Petrol Sanayi Derneği’nin tüketicileri ekonomik, güvenli akaryakıt kullanımı
konusunda bilinçlendirmek üzere
geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu çalışmada sona yaklaşılıyor.
Hazırlanacak kamu spotunun
akaryakıt sektöründe sunulan
hizmetin kalitesi, güvenilirliğinin
vurgulanması açısından önem arz
ettiği düşünülüyor.

şük kükürtlü motorine geçişin başarılı
olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Raporda; benzinde yaz dönemi için
109, kış dönemi için 105 olmak üzere
toplam 214 numunenin sadece üçünde

Depolama lisansında
asgari ödenmiş sermaye
yüzde 50 artırıldı
3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Lisans Yönetmelik Değişikliği
ile rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında asgari
ödenmiş sermaye miktarları yeniden belirlendi. Düzenlemeye göre asgari ödenmiş
sermaye rafinerici lisansı için 75.000.000
TL, iletim lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı için 750.000 TL, dağıtıcı lisansı için
10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı
için 3.000.000 TL olacak. Düzenlemeyle
ayrıca halihazırda istasyonsuz bayilerden
satışı yasak olan benzin türleri ile motorin,
kırsal motorin, jet yakıtına ilave olarak jet
yakıtının satışı da yasaklandı.
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Akaryakıt
tüketicisi
kamu spotu ile
bilinçlendirilecek

aykırılık tespit edildiği vurgulanarak
bunlardan ikisi yakıtın kaynama noktası, birisi ise araştırma oktan seviyesinden kaynaklıdır.
(Kaynak: www.epdk.org.tr )

PETDER, Gelir İdaresi
ile buluştu
PETDER’in talebi ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Ocak 2012
tarihinde yayınlamış olduğu sirküler ve EPDK Madeni Yağ Tebliği kapsamında yapılacak bildirimlerle ilgili olarak Gelir İdaresi
Başkanlığı ile toplantı yapıldı. Toplantıda,
sirkülerin tecil terkin kapsamında yapılan üretimleri kapsadığını, ÖTV indirimine konu olmayan üretimler için
böyle bir zorunluluk olmadığını ifade
edildi.
Diğer yandan bildirimlerle ilgili sektörün talepleri iletilerek, kurum yetkilileri ile
formları birlikte değerlendirme fırsatı bulundu. Özellikle veri girişi ile konuda, sisteme manüel olarak girişlerin maddi hatalar yaratacağına dikkat çekildi. Şirketlerin satış raporlarında olduğu gibi
imalat ve ithalat raporlarını da Excel olarak göndermek yönündeki talepleri Başkanlıkça da olumlu karşılandı. Bu şekilde verilerin
doğruluğu ve iş gücü kaybının önüne geçileceği ifade edildi.

Ramazan’da
KIZILAY - PETDER
işbirliği

EPDK enerji sektörünün
çalışan profilini çıkarıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun
tam desteği ile yürütülen ‘Enerji Sektörünün İnsan Kaynakları Envanteri Projesi’ çerçevesinde PETDER’i ziyaret eden EPDK ve proje çalışma ekibi uzmanları
ile yapılan toplantı son derece olumlu geçti. Bilgilerin toplanmasında kullanılmak
üzere hazırlanan anketin geliştirilmesi ve sektöre özel bazı konularda PETDER ve
proje ekibinin birlikte çalışma arzusu ortaya konuldu. PETDER üyelerinin insan
kaynakları müdürlerinin katıldığı toplantı sonrasında ankette yapılacak revizyonlar
sonrasında aynı ekibin bir kez daha bir araya gelmesine karar verildi.

Akaryakıt fiyatları panoda ilan edilecek…

14 bin 600 istasyonda pano revizyonu
için yeterli süre verilmeli
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından görüşe açılan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile pompada satılan tüm ürünlerin panoda yayınlanması zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme ile birlikte pompadan satışı yapılan farklılaştırılmış özel ürünlerin
fiyatlarının da panolarda ilan edilmesi gerekiyor. Düzenleme sektör tarafında, genel
manada olumlu karşılanmakla birlikte ülke genelindeki 14 bin 600 adet akaryakıt
istasyonunda panoların yenilenmesi için yeterli süre verilmesi beklentisi içinde...

PETDER, Ramazan ayında
iftar daveti düzenlemek yerine
bu yıl Kızılay’ın
geliştirdiği
bir
projeye destek
oldu. Kızılay’ın
belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin bir haftalık gıda
karşılığı yiyecek-içecek ihtiyaçlarının bizzat Kızılay tarafından doğrudan adreslerine teslimini esas alan
bu proje ile Kızılay’ın bir projesine
ve dolayısıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza yönlendirmiş bulunduk.

Baz yağ
ithalatında
teminat oranları
artırıldı
22.12.2002 tarihli ve 24971 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesi
kapsamında teslim veya ithal edilecek mallar için uygulanmak üzere;
1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde
17 Ağustos 2012 tarihinde yapılan
değişiklikle % 5 olarak yer alan oran
%25 olarak değiştirildi.
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kapsamında yılın ilk sekiz aylık döneminde toplam 12
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2011 -2012
Toplama Miktarları Karşılaştırma
2011
-2012
Miktar
(ton)
2011 -2012
14.111
14.500
Toplama Miktarları Karşılaştırma
14.000
Toplama
Miktarları Karşılaştırma
Miktar (ton)
13.50014.500
14.111
Miktar
13.00014.000
12.356
14.111
14.500
12.50013.500
12.00013.000 14.000
12.356
11.50012.500
11.00012.000 13.500
2011 Ocak-Ağustos
2012 Ocak-Ağustos
11.500
13.000
11.000
12.500
2011 Ocak-Ağustos
2012 Ocak-Ağustos

12.000
11.500
11.000
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2011 Ocak-Ağustos

(ton)

12.356

2012 Ocak-Ağustos

