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petrol fİyatları artmaya devam edİyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolü
2008 yılındaki zirveye yaklaştı

H

am petrol fiyatları 2012 yılında rekor kırmaya
devam ediyor. Son günlerde küçük gerilemeler
yaşansa da 130 doları zorlayan Brent petrol 2012
yılı Mart ayında son yılların en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Dünya piyasalarındaki bu gelişmeler ve
artan petrol fiyatları birçok ülkede de kamuoyu tepkisini
oluşturdu. Artan petrol fiyatları Uluslararası enerji ajansının da yakın ilgisi içinde. Geçen yıl yaşanan artışlar sırasında UEA petrol stoklarından satış yapılması yöntemine
başvurmuştu. UEA’nın benzer bir uygulamaya başvurabileceği de seçenekler arasında gösteriliyor.
Bu fiyat hareketleri sonucunda dünya piyasalarında benzin, motorin ve ham petrol fiyatlarının son dört aylık gelişimi incelendiğinde,

da artış ile yansıdı.
Uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki
artış, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de de etkisini gösterdi. TÜPRAŞ’ın yaptığı fiyat düzenlemeleri pompa fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta da elektrik ve doğalgaz
fiyatlarına değişik oranlarda zam yapıldı. Petrol fiyatlarındaki artışa karşın, vergiler çıkarıldığında Türkiye, hala
Akdeniz piyasasındaki en düşük fiyatlara sahip. Konuyla
ilgili 5. sayfada yer alan haberde de Akdeniz piyasasındaki
ülkelerin pompa fiyatları ayrıntılı olarak inceleniyor.

Akdeniz piyasalarında benzin,
motorin ve Brent petrolü fiyatları
$ / Ton
Benzin / Motorin

$/ varil

Aralık 2011- Nisan 2012 döneminde ;
Ham petrol fiyatları % 12,8; Akdeniz piyasasında benzin
% 29, motorin %4 oranında artmış bulunuyor. Buna karşılık kur etkisi ile birlikte bu artışlar, Türkiye’deki vergisiz
pompa fiyatlarına benzinde %24 ve motorinde %6 oranın-

Enerji talebi
artıyor
Dolarda şok
düşüş, Nijerya
sorunu
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Resesyon
kaygısı

İran ve Suriye
gerginliği
Libya kaygısı

ŞUBAT AYI TÜKETİM RAKAMLARI

Benzindeki kayıp sürüyor. Yılın ilk iki ayında tüketim
%11.5 geriledi, motorin ve otogaz ümit veriyor.
Price Waterhouse Coopers (PwC) tarafından düzenlenen, toplam ülke tüketiminin yaklaşık
%91’ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük esası ile veri sağladığı ve
diğer şirketlerin verilerinin ise tahminen hesaplandığı Şubat ayı raporu PETDER aracılığıyla
yayımlandı. Rapora göre motorin satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,5 arttı. Benzindeki
gerileme % 12,4 ile artarak devam ederken, toplam otomotiv yakıtlarında da %3,8 artış
gerçekleşti. Şubat ayı sonu itibarıyla otogazda % 3,4 daralma yaşandığı görülüyor.

Tüketim

Şubat			
2011
2012
Fark

Şubat Kümülatif
2011
2012

Fark

Benzin Türleri (1000 m3)

193

169

-12,4%

384

340

-11,5%

Motorin Türleri (1000 m3)

1.135

1.232

8,5%

2.274

2.331

2,5%

Otogaz (1000 ton)

176

170

-3,4%

364

355

-2,5%

1.705

3,8%

3.308

3.305

-0,1%

Toplam Otomotiv (1000 m3) 1.642

Farklılaştırılmış ürünler için
PETDER bülten yayınladı
İstasyonlarda satılan tüm motorin türleri, tüm araçlar için uygun… Özel ürünler, perfomans beklentileri,
yakıt tasarrufu, çevre etkileri gibi farklılıkları ve faydalar ile tüketicilerin tercihlerine sunuluyor.
PETDER farklılaştırılmış ürünlere
ilişkin 16 Mart 2012 tarihinde bir basın
bülteni yayımladı. Standart ürünler
ile performans esaslı ürünler arasında,
tüketiciler tercihlerini yaparken
zaman zaman yanlış algılamaların
oluştuğu izlenimi edinildiği için
yapılan bu açıklama şöyle:
Türkiye’de AB standartlarına
uyum çerçevesinde yüksek
kükürtlü motorinlere ilişkin EPDK
tarafından yapılan teknik düzenleme
sonrasında kırsal motorin ve motorin
olarak tanımlanan tüm motorin
türlerinde kükürt miktarı 10 ppm
ile sınırlandırıldı. Ülkemizdeki
tüm motorin ve benzin türleri
AB normlarına ve EPDK teknik
düzenlemelerine uygun olup
tüm araçlar tarafından güvenle
kullanılabilecek niteliktedir.
Akaryakıt dağıtım şirketleri
tüketicilerin kalite ve performans
beklentilerine cevap vermek üzere Ar-

Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen
özel/ katkılı farklılaştırılmış motorin
ve benzin türlerini ek seçenekler
olarak tüketici tercihine sunuyor.
EPDK’nın kamuoyuna yaptığı
açıklamada da ifade edildiği gibi
“motorin” ve “kurşunsuz benzin”
olarak satılan standart ürünler

ile birlikte özel ürünler de AB
standartlarına uygun olarak sunuluyor,
tüketicilerimiz de kamyon, otobüs,
özel araç gibi farklar gözetmeksizin
tüm ürünleri kullanabiliyor.
Tüketicilerimiz performans
beklentileri doğrultusunda daha üst
seviye ürünleri tercih edebiliyor.
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Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik değişikliği görüşe açıldı

Taslak, madeni yağ
üreticilerine yıllık 40 milyon TL
ilave yük getiriyor...
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PETDER’in büyük bir özveriyle yürüttüğü ve yüzbin tonun üzerinde atık
motor yağını ekonomiye kazandırdığı
atık yağların kontrolü yönetmeliğinde
yeniden rafinasyona öncelik vermeyi
hedefleyen değişiklik taslağı görüşe
açıldı. Taslak metin atık yağların toplanmasından geri kazanımına kadar
olan süreci yeniden şekillendiriyor.
Ancak önerilen toplama yapısının 10
numara yağ ve kayıt dışı uygulamaları
artıracağından endişe ediliyor. PETDER, konu ile ilgili eleştiri ve önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
iletti…
KAYIT DIŞINI ARTIRABİLİR
30 Temmuz 2008 tarihinde yayınlanan Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair taslak Yönetmelik 1 Mart 2012
tarihi itibariyle görüşe açıldı. Taslakta yer alan bazı konular sektörde
kaygıyla karşılandı. Bazı maddelerin
PETDER’in 2004 yılından beri kesintisiz olarak sürdürdüğü Atık Yağların
Yönetimi Projesi sayesinde ülkemizde kayıtdışı faaliyetlerin önüne geçilerek çevre ve insan sağlığı açısından
önemli faydalarını yok edebilecek unsurlar içerdiği görülüyor. Söz konusu
bu maddeler, sektörde 10 numara yağ

adı altında yapılacak kaçak ve kayıt
dışılıkları artırıcı sonuçlar doğuracağı
endişesine yol açtı. Kurgulanan sistemin madeni yağ üreticileri açısından
en önemli sorunu üreticilerden, her
yıl baz yağ fiyatının %9’u kadar bedelin toplanarak, atık yağ toplama ve
rafinasyon işlemlerine sübvansiyon
halinde geri ödenmesi olacaktır. Bu
uygulamanın sektöre maliyeti yıllık
40 milyon TL olarak öngörülüyor ve
atık yağların düzgün toplanma ve geri
kazanım süreçlerinin geliştirilmesi
açısından da güvence içermiyor. Önerilen yapı toplama sisteminin kontrol
ve izlenmesini güçleştireceği için kayıt dışı faaliyetlere ve belge üzerinden
haksız ticarete yol açacağı endişelerini
ortaya çıkarıyor.
ÖNERİLER KABUL GÖRDÜ
PETDER üyeleri ve katılımcı şirketler 14 Mart 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda
yapılan toplantıda tüm bu kaygılarını
detaylı olarak aktarma fırsatını buldu. Bakanlık’la yapılan toplantıda dile
getirmiş olduğu kaygıların önemli bir
kabul gördüğünü söylemek mümkün.
Bakanlık, yönetmelik taslağı ile ilgili
görüş toplama ve yapılan önerileri değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

OTOMASYON
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
EPDK tarafından “İstasyon otomasyon
sistemi”nin uygulamasına ilişkin usul
ve esaslar 11 Şubat 2012 tarihinde
yayınlanan “Petrol Piyasasında Dağıtıcı
Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul
Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar” ile düzenlendi. PETDER’e üye
şirketler otomasyon sistemini yaklaşık
5400 istasyonunda (PETDER üyesi şirketlerin istasyonların tamamında) tam
ve eksiksiz olarak devreye aldı.
PETDER, EPDK’ya iki ayrı konudaki görüşlerini içeren yazılar gönderdi. Bunlardan biri otomasyon sistemlerinde
oluşan arızalar, arızanın meydana gelişinden itibaren en geç 96 saat içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından
giderilmesi gereğini belirten Madde
5 – (8).
Bu maddenin Türkiye’nin coğrafi koşulları, uzaklık faktörleri, iklimsel sebepler,
yedek parça stokları, servis sağlayıcı
şirketin yetersizlikleri vs. gibi hususlar
göz önüne alınarak herhangi bir cezai
uygulamaya yer vermeyecek şekilde çözümlenmesi talep edildi.
kinci olarak otomasyon sisteminin aktif
olarak devreye alınması ve kontrollerin
başlaması sonrası faydasını kaybetmiş
ve dağıtım şirketlerine maliyet yaratan
bir madde olarak kalmış olan, yılda en
az bir defa bayisinden numune almayı
zorunlu kılan Madde 4-e bendinin iptal edilmesi talep edildi.

TOBB: 10 numara yağ sorunu
kamunun kararlılığıyla çözülebilir

Medyanın da
gündeminde
TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi
Meclisi “10 numara yağ sorunu” ile
ilgili basın bülteni yayınlandı. Bültende
dikkat çekilen başlıca konular şöyle:

n 10 numara yağın neden olduğu can kayıplarına, kazalara, doğurduğu vergi kaybına, çevre kirliliğine ve yarattığı haksız
rekabete SON verilmesini bekliyoruz.
n 10 numara yağ kamu maliyesi için çok
ağır bir vergi kaybı oluşturuyor. Son üç yıl
içinde vergi kaybı 5 milyar TL’yi aştı.
n 10 numara yağ, çevre ve insan sağlığı
için önemli bir tehdittir. Son aylarda 10
numara yağ ve sahte akaryakıtların neden
oldukları kazaların sayısında ciddi bir artış
var ve artık can güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit eder boyuta ulaştı.
TOBB’un bildirisinde belirtilen en önemli
çözüm önerileri ise ;
n Farklı ÖTV, tecil/terkin gibi uygulamalar yerine ÖTV iadesi yöntemi geliştirilmeli,
n 10 numara adı altında yürütülen faaliyet
tüketim aşamasına gelinceye kadar yasal
bir görüntü içine alınabildiğinden mutlaka
tüketim aşamasında da denetlenebilmeli
ve cezai işlem uygulanabilmeli,
n Tüketicilerin yakıt depolarından alınacak numuneleri de ulusal marker ve teknik kriterler yönü ile denetim kapsamına
alacak yasal bir düzenleme gecikmeksizin
yapılmalı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız da geçen
ay Bolu’da yapılan Petrol Sektörü
Değerlendirme Toplantısı’nda bu
soruna dikkat çekerek kamunun
üstüne düşeni yapması gerektiğini
belirtmişti.

Son günlerde 10 numara yağın
neden olduğu felaketlerin artmasıyla birlikte gazete ve TV kanalları da
bu konuyu daha sık gündeme getirmeye başladı, son olarak gezici10
numara yağ satışları dikkat çekiyor.
Habertürk TV’de yayınlanan ve
PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol
Metin’in de katıldığı bir programda 10 numara yağ sorunu tartışıldı. Haberde, “Petrol Sanayi
Derneği’nin ortaya koyduğu rakamlar Türkiye’de dönen rantın ve
kaçak 10 numara yağ kullanımının
ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Türkiye’de son 7 yılda motorin
kullanan araç sayısı her yıl artarken
motorin kullanımı neredeyse aynı
kalıyor. 10 numara yağ kullanımı
da günden güne artıyor. Türkiye’de
2005 yılında 213 bin ton olan ham
baz yağı ithalatı 2011’de tam 1 milyon ton seviyesine ulaştı. Yıllık toplam 1.5 milyon tonluk bir miktarın
10 numara yağ adı altında kullanıldığı tahmin ediliyor” denildi.
Son dönemde bu konuda kamunun denetimleri artırmasına karşın
istenen sonuçların alınamadığına
da vurgu yapılıyor. İlgili kamu kurumları bu konuda son zamanlarda
çok sayıda operasyon düzenleyerek
konunun üzerine gidiyorlar ve bu
konuda basında çok sık haber ve
programlar yayınlanıyor.
‘’10 numara yağ kullanımı geçtiğimiz yıllarda çeşitli kazalara ve can
kayıplarına yol açması, neden olduğu çevre sorunları da halkın tepkisine yol açıyor.
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AVRUPA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALARI

Türkiye Mart ayında da vergisiz
yakıtta Avrupa’dan daha ucuz…
2011 yılı ortalaması baz alındığında vergisiz akaryakıtlarda tüketicilerine Akdeniz ülkelerine göre
daha ucuz yakıt sunan Türkiye petrol sektörü, bu yılın ilk üç ayında da Akdeniz ülkelerine göre
daha ucuz akaryakıt ürünleri sunmaya devam ediyor.

1,00

2012 yılı Ocak-Şubat ayları 95 oktan-vergisiz pompa
fiyatları (tavan €cent/lt)

0,80

İspanya (Madrid)

0,87

0,90

0,81

0,78

0,83

0,82
Fransa (Paris-Lyon)

0,77
0,72

0,70

Yunanistan (Atina)

0,60

İtalya (Roma)

0,50
0,40

AK-4 Ortalama

0,30

0,20

Türkiye (İstanbul Avrupa
Yakası)

0,10

AB Raporu

0,00

2012 Ocak-Şubat

ÖZEL ÜRÜN DE TÜRKİYE’DE DAHA UCUZ
2012 yılı ilk 11 hafta ortalaması incelendiğinde Türkiye’de ana ürün motorin ve özel motorin
türlerinin ortalama vergisiz/vergili pompa fiyatı Akdeniz ülkelerindeki pompa fiyatı farklarına
göre litrede 3-8 kuruş daha ucuz gerçekleştiği görülüyor.

Vergisiz Ana-Özel motorin ürün fiyat farkı
karşılaştırması (2011 yılı ilk 11 hafta, €cent/ lt)
9,0

8,2

7,9

8,0
6,8

7,0
6,0

€cent/ lt

6,6
6,0

5,1

5,0

4,9
4,1

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
İtalya

İspanya
Vergili ortalama fark (€cent/ lt)
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Fransa
Vergisiz ortalama fark (€cent/ lt)

Türkiye

ISTKA Projesi tamamlanma
aşamasına geldi
Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı ve İstanbul Kalkınma
Ajansı’ndan alınan proje desteği ile
başlatılan ve atık madeni yağları
ekonomiye yeniden kazandırılması
konusunda önemli bir yön gösterici
çalışmaca olması hedeflenen “En
Uygun Atık Yağ Yeniden Rafinasyon
Teknolojisinin Belirlenmesi Projesi”
tamamlanma aşamasına geldi. Proje
çalışmaları kapsamında, literatür
araştırmasının yanı sıra Yunanistan
ve Almanya’ya teknik geziler
düzenlenerek gelişmiş teknolojilerle
ilgili bilgi toplandı.
Fiilen Ocak ayında başlatılan ve
Nisan 15 itibariyle sonlandırılacak
proje ile atık yağların uygun
teknolojik yöntemlerle rafinasyonu
sağlanarak zararlı etkilerinin
azaltılması, vergi kayıplarının
giderilmesi ve uluslararası piyasalarla
rekabet edebilir kalitede ürünler
üretilmesi sureti ile sürdürülebilir
bir atık yönetimi projesinin

gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje
ile atık yağların hangi teknolojiyle
dönüştürüleceği belirlenecek bu alana
yatırım yapmak isteyen girişimciler
için yol gösterici olacak.

Projenin sonuçlarının PETDER
tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde
düzenlenecek basın toplantısı ile
paydaşlara ve kamuya açıklanması
planlanıyor.

Atık yağ toplama oranı yüzde 27 azaldı!

PETDER atık yağ toplama
çalışmaları aynı kararlılıkla
sürdürüyor. Bununla birlikte
yayınlanan taslak yönetmelikle
birlikte toplama yetkisinin
ve sorumluluğunun piyasaya
sunanların yükümlülüğü olmaktan

çıkartılması konusunun atık madeni
yağ toplayacıları tarafından kasıtlı
olarak yanlış yorumlandığı
özellikle manipüle edildiği ve bu
durumun toplama miktarlarına son
derece olumsuz yansıdığı görülüyor.
Nitekim rakamlar da bu eğilimi

doğruluyor. Mart 2012’de toplanan
atık yağ miktarının bir önceki yılın
aynı ayına göre ilk kez gerilediği
ve %27 oranında bir önceki yılın
aynı dönemine göre geri düştüğü
grafikte de net bir şekilde gözler
önüne seriliyor.
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1) Görünürlüğün arttırılması
n Tankerin arkasının açık ve
parlak bir renkte olması
n Tankerin arkasında ve yanında
reflektif şeritlerin bulunması
n Tankerin arkasında gerekli
tehlike uyarı işaretlerinin bulunması
n Tankerin arkasında yüksek
seviyede fren lambalarının
bulunması
vehicles
n Tankerin arka fren lambalarının
camlarının temiz tutulması
n Tankerin arka fren lambalarının
led ampüllerle aydınlatılması
n (Tankerin arka fren
lambalarının led olma imkanı yoksa
ampullerinin sık sık yenilenerek
dışarıya yeterli aydınlatmayı
verebilir vaziyette olmasının
sağlanması)

2) Sürücünün defansif araç
kullanması
n Sürücünün defansif sürüş
eğitimi alması Özellikle yavaşlarken
ve dururken trafiği doğru takip
etmesi ve yönetmesi
n Bunun için fren uygulamadan,
sadece fren pedalının üzerine
ayağını hafifçe koyarak, fren
lambalarının yanmasını sağlaması
ve arkadan gelen trafiğin hızını
düşürmeye çalışması
n Özellikle yüksek hızlı yollarda
durmadan önce mutlaka flaşörleri
yakarak trafiği uyarması.

TS 11939 sıvılaştırılmış petrol gazları
(LPG) emniyet Kuralları Standardı TSE
Teknik kurulunda onaylandı. Sektörün
uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, otogaz
istasyonlarındaki emniyet mesafelerine
ilişkin standart tamamlandı ve TSE
Teknik Kurul’u tarafından onaylandı.
Bu kararla, özellikle standarttan
kaynaklanan ve emniyet mesafelerinin
farklı yorumlanmasına yol açan sorunlar
da ortadan kalkmış olacak. Standardın
yeni versiyonu, özellikle konaklama,
hastane, cami-pazar yeri gibi isimler ile
“topluma açık binalar” olarak yorumlanan
yerlere daha sağlıklı bir tanım getiriyor.
Otogaz tanklarını yeraltına alarak emniyet
önlemlerine üst seviyeye çekiyor. Yeni
standart TSE tarafından yayımlanarak
8 Mart’ta yürürlüğe girdi.

PETDER Atık Yağ
Projesi yangın eğitim
ve tatbikatı yapıldı.
Toplama araçlarının
gizli takipleri devam
ediyor...
PETDER tarafından sürdürülmekte
olan atık yağların toplanması projesi
kapsamında saha ekibinin yangın ve acil
durumlara müdahale konusunda periyodik
eğitim ve tatbikatı bu yıl Körfez ve Aliağa
merkezli olarak yapıldı. Atık yağ toplama
ekibi, sürücüler, yardımcı personel, lojistik
yönetim ekibinin katıldığı tatbikat başarı ile
tamamlandı. Tatbikat ve eğitim sırasında
atık yağ yangınlardan meydana gelen
yangın ve çevre tehditlerine karşı müdahale
eğitimleri tekrarlandı. Ayrıca sürücülerin SEÇ
kurallarına ve operasyonel prosedürlere en
üst düzeyde uyumu için PETDER tarafından
yapılmakta olan gizli takipler devam
ediyor. Son olarak Şubat ve Mart aylarında
tamamlanan gizli takip çalışmaları ve
sonuçları bakanlığa da bildirildi.

