
24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen PETDER 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı PETDER’e yeni katılan 

üyeler Opet Petrolcülük A.Ş. ve Aytemiz Akaryakıt ve 
Dağıtım A.Ş.’nin katılımı ile gerçekleşti

YENİ ÜYELERİ İLE GÜCÜNÜ ARTIRAN 
PETDER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNU YAPTI VE 

YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ
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PETDER’in, Aytemiz Akaryakıt 
ve Dağıtım A.Ş. ile Opet Pet-
rolcülük A.Ş.’nin yeni üye ola-

rak katıldığı Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında 2011 yılı faaliyet raporu 
onaylandı ve yeni yönetim kurulu se-
çildi. Opet ve Aytemiz’in katılımı ile 
PETDER akaryakıt, LPG ve madeni 
yağ sektörleründen oluşan petrol piya-
sasındaki etkinliğini ve temsil gücünü 
önemli ölçüde artırdı. PETDER üye-
lerinin akaryakıt sektöründeki pazar 
payı %92’ye ulaştı.   

Genel kurulda seçilen derneğin yeni 
yönetimi görev dağılımını yapacakları 
ilk toplantıda belirleyecek. 

PETDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Erdem konuya ilişkin olarak 
“Türkiye’deki petrol sanayinin önde 
gelen kuruluşlarını çatısı altında buluş-
turan PETDER faaliyetlerini 15 yıldır 
başarıyla yürütüyor. Sektörün önem-
li iki kuruluşu olan Opet Petrolcülük 
A.Ş.ve Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 
ile birlikte PETDER olarak daha da 

güçlendik ve böylece sektörün temsi-
linde önemli bir kazanım elde ettik” 
dedi.  Genel kurulla ilgili yazılı bir açık-
lama yapan Erdem şunları söyledi: Bu 
önemli gelişme ile birlikte PETDER’in 
sektörün ihtiyaçlarını kamuoyu ve ilgi-
li kurumlar nezdinde çok daha verimli 
bir şekilde ifade edebileceğine inanı-
yorum. PETDER ülkemize ve sektöre 
değer katmak üzere çalışmalarını bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da proaktif bir şekilde ve dinamik bir 
iletişim ortamında geliştirmeye devam 
edecektir.” 

BP Petrolleri A.Ş.’yi temsilen 
Richard HARDING
DELTA Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.’yi 
temsilen Varol DERELİ
OMV Petrol Ofisi A.Ş.’yi temsilen 
Tamas MAYER 
Opet Petrol A.Ş.’yi temsilen 
Fikret ÖZTÜRK
Petline Petrol Ürünleri A.Ş.’yi temsilen 
Adnan ÜNAL 
The Shell Company of Turkey Ltd.’i 
temsilen Ahmet ERDEM
Total Oil Türkiye A.Ş.’yi temsilen 
Antoine TOURNAND
Turcas Petrol A.Ş.’yi temsilen 
Yılmaz TECMEN

PETDER’İN YENİ 
YÖNETİM KURULU

Yılın ilk dört ayında otomotiv yakıtları %3 büyüdü. 
Motorin pazarı % 6,1 büyüme ile ümit veriyor

  Nisan   Ocak - Nisan Toplam
Tüketim (1000m3) 2011 2012 Fark  2011 2012 Fark 
Benzin Türleri  203 186 % -8,4 777 708 %-8,9
Motorin Türleri  1.362 1.440 % 5,7% 4.814 5.106 % 6,1
Otogaz 355 359 % 1,0% 1.348 1.336 %-0,9
Toplam Otomotiv Yakıtları 1.920 1.985 % 3,4% 6.939 7.150 % 3,0

PETDER’in desteği ile PwC tarafından düzenlenen, Nisan ayı ve 2012 
yılı ilk dört aylık sektör verileri yayımlandı. Rapora göre;

Nisan ayında motorin satışları bir önceki yıl Nisan ayına göre % 5,7 
arttı, artış hızı yavaşlamış olmasına rağmen yıllık artış miktarı %6,1 ola-
rak gerçekleşti.

Benzindeki düşüş ise Nisan ayında yavaşlamasına rağmen % 8,4 ola-
rak açıklandı. Bu son veri ile benzindeki yılın ilk 4 aylık gerilemesi yüz-
de %8,9’a ulaştı. 

Otogazda ise Nisan ayında %1’lik pazar artışına rağmen, ilk dört ay 
toplamında % 0,9’luk bir daralma göze çarpıyor. 

*Toplam ülke tüketiminin yaklaşık %91’ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük esası ile veri 
sağladığı diğer şirketlerin verileri ise tahminen hesaplanmıştır.

EPDK, LPG MART 2012 SATIŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI

EPDK tarafından açıklanan Mart 2012 LPG satış rakamlarına 
göre tüplü gazda %8,74, dökme gazda ise %6,81 gerileme 

yaşanırken, otogazda %0,57 büyüme gerçekleşti.

Tablo 1: Ürün bazında tüketim

EPDK Petrol Piyasası Bilgi sistemi 
kapsamında çalışmasını 2011 yılı 
petrol piyasası sektör raporunun 
kapsamını genişleterek devam et-
tirdi. Mayıs ayı içinde yayınlanan 
Petrol Piyasası Sektör Raporu , pi-
yasamıza ilişkin birçok verinin için-
de bulunduğu ve sektörel alanda 
birçok verinin sistematik bir şekilde 
piyasa oyuncularının ve yatırımcıla-
rın bilgisine sunulması bakımından 
son derece önemli ve yararlı bir ça-
lışma. Rapor, dünya petrol piyasa-
larındaki önemli gelişmeler, dağıtıcı 
ve rafineri şirketlerin yurt içi ve yurt 
dışı satışlarının yanı sıra Türkiye Av-
rupa petrol piyasalarındaki karşılaş-
tırmaları da içeren oldukça detaylı 
ve önemli bir rapor olarak yayınlan-
mış bulunuyor. 

EPDK 2011 yılı 
Petrol Piyasası 

Sektör Raporunu 
yayınladı

 
EPDK tarafından açıklanan Mart 
2012 LPG Raporuna göre LPG 
pazarı geçen yılın aynı ayına 
kıyasla  % 2,36 daralmıştır. Ürün-
ler bazında tüplü gazda %8,74, 
dökme gazda %6,81 gerileme 
otogazda ise %0,57 artış
yaşanmıştır. LPG pazarı, geçen 
yılın aynı ayı baz alında Ocak 
ayında % 2.94 oranında artmış, Şubat ayında ise % 2,43 oranında daralmıştı. 
2012 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kümülatifte 
yaşanan daralma ise %0.61’dir. Kümülatifte ilk üç aylık dönemde geçen sen-
eye göre otogazda on binde 8 oranında  düşüş, tüplü gazda % 7.58 oranında 
düşüş gerçekleşirken, dökme gazda % 10.46 oranında artış görüldü. 

LPG tüketiminin ürün bazında dağılımı

Ürünler Mart 2011  Mart 2012  Değişim (%)
 Miktar Oran Miktar Oran 
 (ton)  (ton)  
Tüplü 82.467 % 28,47 75.258 % 26,61 %-8,74
Dökme 10.991 % 3,79 10.243 % 3,62 %-6,81
Otogaz 196.202 % 67,74 197.323 % 69,77 % 0,57
Toplam 289.660 % 100,00 282.824 % 100,00 %-2,36

*Alfabetik sırayla belirtilmiştir.



Bu yıl Şubat ve  Mart aylarında 
önemli bir artış gösteren pet-
rol fiyatları Nisan ayındaki 

düşüş eğilimini Mayıs’ta da devam 
ettirdi. Brent petrolün Nisan ayı orta-
laması 118 $/varil iken Mayıs ayında 
bu rakam 110$/varil olarak gerçek-
leşti. Dünya piyasalarında gevşeme 
eğilimini devam ettiren petrol fi-
yatlarındaki gerilme yurt içi pompa 
fiyatlarınada yansıdı.. Mayıs ayında 
pompadaki benzin fiyatlarında Nisan 
ayına göre yaklaşık 28 kuruş, moto-
rinde ise yaklaşık 13 kuruş civarında 
bir düşüş gerçekleşti.

Uluslararası piyasalardaki pet-
rol fiyatlarındaki düşüşten, 
Türk tüketicileri, Akdeniz pi-

yasalarına nazaran daha az etkilenmeye 
devam etti. İstanbul’da Nisan ayında 
motorin Atina’dan vergisiz olarak 15 ku-
ruş daha ucuza satıldı. 

Mayıs ayında dünya petrol piyasa-
larında fiyatlar geriledi. Mart ayında 
125$/varil olan Brent petrolü Nisan ayı 

ortalaması olarak %5,6 gerileyerek 118$/
varil oldu. Bu gelişmenin bir sonucu ola-
rak benzin pompa fiyatları ve motorin 
pompa fiyatları Nisan ayında sırasıyla 
%2,6 ve %1,5 geriledi. 

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca 
Türkiye ile Akdeniz piyasasında refe-
rans olarak alınan dört ülkenin pompa 
fiyatları arasındaki farklılık ve değişim 
aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Otomo-

tiv yakıtları piyasasının %70’ini temsil 
eden motorin pompa fiyatlarını Ak-
deniz piyasaları ile aşağıdaki tabloda 
karşılaştırdık. Vergilerden arındırılmış 
pompa fiyatları mukayese edildiğinde, 
İstanbul’da yaşayan tüketici motorini 
Madrid’deki tüketicilerden yaklaşık 3 
kuruş, Yunanistan’daki tüketiciden ise 
yaklaşık 15 kuruş daha ucuz tüketmiş 
görünüyor.  

 

Petrol fiyatları mayıs ayında da 
düşme eğilimini devam ettirdi 

Brent 100 $ eşiğinde

4

Nisan ayında da vergisiz motorin
Avrupa’dan daha ucuz

3

Motorin piyasasını yakından ilgilendiren bir başka konu ise yeni ve özel motorin türleri. 2012 
yılı ilk dört ay ortalamasında  Türkiye’de ana ürün motorin ve özel motorin türlerinin ortalama 

vergisiz pompa fiyatı Akdeniz ülkelerindeki pompa fiyatı farklarına göre litrede ortalama 4 
kuruş daha ucuz gerçekleşti.

 

Motorin ve Motorin Özel Ürün’ün Pompada Fiyat Farkı 
(2012 yılı  Ocak-Nisan, EURO cent/lt)

2011 yılı başında Avrupa ile Türkiye’de satılan motorin ürün standartları eşitlenmişti. Gelişmiş ve rekabetin fazla 
olduğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de normal ve özel ürün olarak iki farklı motorin satılıyor. Her tür 
aracın kullanabileceği standartta olan normal ve özel motorin arasındaki fark Türkiye’de muadil Akdeniz ülkelerine 

kıyasla daha düşük fiyatlar ile satılıyor.  

Türkiye’de vergisiz motorin 4 kuruş daha ucuz 

Özel ürünler Türkiye’de daha ucuz olmaya devam ediyor

Avrupa Kültür Başkenti için akaryakıttan alınan ÖTV kaldırıldı

Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Mayıs 2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
yeni ÖTV tutarları  “4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun 12’nci maddesine göre ve 
Maliye Bakanlığı’nın 25/4/2012 tarihli ve 469 
sayılı yazısı üzerine, bazı mallarda uygulanan 
Özel Tüketim Vergisi tutarlarına İlişkin Karar”ın 
yürürlüğe konulması ile ilgili petrol ürünlerinde 
oluşan yeni ÖTV tutarları aşağıdaki gibi oldu. 

Bakanlar Kurulu, İstanbul’un “kültür başkenti” çalışmalarına katkı sağlamak için petrol 
ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini kaldırma kararı aldı 

ÖTV Tutarı

Ürün ismi Eski Yeni Fark  
Kurşunsuz Benzin 95 1,8915 TL/lt 1,8765 TL/lt 0,015
Motorin 1,3045 TL/lt 1,2945 TL/lt 0,01
Otogaz 0,7157 TL/lt değişmedi    -
LPG 0,6776 TL/lt değişmedi    -
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MÜTEAHHİT FİRMALARIN VE ÇALIŞANLARIN 
TESİS İÇİNDE İŞ YAPMA İZİNLERİ

TSE koordinasyonunda 1. Ulusal Madeni Yağ Çalıştayı yapıldı…

Mayıs ayında PETDER SEÇ komite-
sinde akaryakıt, LPG, madeni yağ gibi 
yanıcı-parlayıcı, patlayıcı ve zararlı 
kimyasalların elleçlendiği, depolandığı 
ve dağıtımının yapıldığı tesislerde yü-
rütülen işletme faaliyetleri ile ilgili İŞ 
İZİNLERİ konusu yeniden ele alındı ve 
önemli konuların altı çizildi.

Tesislerde yapılacak olan  rutin olma-
yan çalışmalar, yapılan işin içeriği, işin 
yapılacağı yer, çalışılacak kişi sayısı, aynı 
bölgede yapılan diğer işler vb. etkenlere 
bağlı olarak her defasında farklılık gös-
terir. Bu nedenle rutin olmayan çalışma 
için İŞ İZNİ hazırlanır. 

Hazırlanan iş izinlerini altı ana başlık-
ta toplandı.

1. Genel Çalışma İzni
2. Ateşli Çalışma İzni
3. Yüksekte Çalışma İzni

4. Kazı İzni
5. Elektrikli Çalışma İzni
6. Kapalı Mahalde Çalışma İzni 

Tesislerde onaylı iş izni bulunmayan 
her türlü müteahhit çalışmasının ger-
çekleştirilmesi YASAKTIR. Bu nedenle 
müteahhit firma çalışanları, işlere baş-
lamadan önce tesisten iş izni talebinde 
bulunmalıdır. İş izinlerinin hazırlanması 
ve uygulanması sırasında unutulmaması 
gereken üç önemli konu şöyle: 

-İş İzni  yere değil işe verilir.
-Tehlike derecesi yüksek olan işlere 

sürekli nezaret zorunludur. 
- İş İzninde işlenmiş olan kuralların 

tesis çalışanları tarafınca bilinmesi zo-
runludur. 

Bu kurallara uymayan uygulamalarda 
iş izinleri iptal edilmelidir.

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Ürün Belgelendirme Mer-
kezi Başkanlığı’nın çabalarıyla 17 
Nisan 2012 tarihinde TSE Ankara 
merkez binasında, madeni yağ sek-
törünün temsilcileri biraraya geldi. 

1. Ulusal Madeni Yağ Çalıştayı’nda 
TSE Petrol İhtisas Grup Başkanı 
Dr. Ertan Seven tarafından, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu ta-
rafından 21 Şubat 2011 tarihinde 
yayınlanan “Madeni Yağların Am-
balajlanması ve Piyasaya Sunumu 
Hakkında Tebliğ” sonrasında TSE 
tarafından 10 yeni standart hazır-
landığı, 8 standartta revizyon yapıl-
dığı, 10 standartta ise tadil yapıldığı 
ifade edildi. 4 yeni standart hazırlı-
ğı, 3 revizyon ve tadil çalışmasının 
ise devam ettiği ifade edildi.  

Tebliğin TSE düzenlemeleri açı-
sından değerlendirilmesinde sektör 
temsilcilerinin iki talebi oldu. Bu 

talepler şöyle:
-Etiketler üzerindeki “tipik de-

ğerlerin” kaldırılması, 
-Ürünün ait olduğu standart nu-

marası ürünü tüm özellikleri ile 
tariflenmeye yeterli olması ve TSE 
Belge tadil/revizyon sürelerindeki 
düzenlemenin yeniden gözden ge-
çirilmesi.

TSE yetkilileri konuyla ilgili ta-
leplerin makul olduğunu, sektöre 
gerekli desteği vereceklerini ifade 
ettiler.

HAYAT KURTARAN 
ALTIN KURALLAR
4 GEÇERLİ BİR İŞ İZNİ 
OLMADAN ÇALIŞMA 
YAPMAYIN…
4 İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE 
ELEKTRİK, MEKANİK, 
KİMYASAL, TERMAL CANLI 
ENERJİ OLUP OLMADIĞINI 
KONTROL EDİN…
4 PATLAMA VE 
ZEHİRLENME RİSKİ 
BULUNAN HER İŞİ 
GÖZLEMLEYİN…
4 UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
VE KOŞULLARI DEĞİŞEN 
HER İŞ İÇİN YENİ BİR İŞ İZNİ 
HAZIRLAYIN…

PETDER ISO 9001 VE 14001 
BELGELENDİRME SÜRECİ 

TAMAMLANMA AŞAMASINDA
PETDER’in, üyeleri, çalışanları ve iş ortakları ile 

faaliyetlerin her aşamasında “kalite, sağlık, emni-
yet, çevre ve güvenlik” hususlarındaki duyarlılığı 
yasal mevzuatlara uyum içinde tutmak ve sürekli 
iyileştirmektir. Faaliyetlerimizi planlarken ve işletir-
ken Kaliteyi sağlama hedefimizin yanında Çevre, 
İş Sağlığı ve Güvenliği boyutlarını da planlarımıza 
ve faaliyetlerimize dahil ederek ve bizimle çalışan 
personelimizin, iş ortaklarımızın sağlık, emniyet ve 
güvenliğine azami önemi göstermesine dikkat edi-
yoruz.

PETDER, bu hedefini yerine getirmek amacı 
ile “tüm faaliyetlerinde kanunlarla belirlenen dü-
zenlemelere uygun hareket etmek, insanlara ve 
hizmet sunulan işletmelere zarar vermemek, kaza 
yapmamak, çevreyi kirletmemek, atık motor yağ-
larının çevreye verdiği zararları en düşük seviyeye 
indirmek ve toplumu bilgilendirmek” ilkeleri çer-
çevesinde ISO9001 ve ISO 14001 sertifikalarının 
alımı için çalışmalarını hızlandırdı.

ISO 9001 sertifikasyon sürecinin Haziran ayın-
da, 14001 Belgeleme sürecinin ise Temmuz ayın-
da tamamlanması hedeflenmektedir.

14 Mayıs 2012 tarihinde Sağ-
lık Emniyet Çevre komitesinde 
‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yö-
netmeliği’ çerçevesinde yapılan 
kontroller sonrasında hazırlanan 
raporlar hakkında değerlendir-
melerde bulunuldu. 5 Haziran 
2012 tarihinde Prof. Dr. Cem 
Avcı ve SEÇ komitesi üyeleri ola-
rak bu yönetmeliğin hazırlan-
masında rol alan ODTÜ öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kahraman Ünlü 
ile Ankara’da bir araya gelinmesi 
planlandı. Bu toplantıda, yönet-
melikle ilgili risk modellemesi, 
çevre ve insan sağlığına etkilerin 
gözetilerek hazırlanan yürürlük-
teki standarda uygun kurulmuş 
istasyonların Bakanlıkça yapıla-
cak değerlendirmede dikkate 
alınması gerekliliği ve yönetme-
likte yer alan bazı maddeler için 
belirlenen jenerik kirletici limit 
değerlerin US EPA’da sunulan 
değerlerle aynı olması konula-
rında görüşülecek.

LPG dolum ve/veya depolama 
istasyonları, otogaz istasyonla-
rı, dökme gaz sistemleri ile ka-
rayolu tankerlerinin LPG tankı, 
ekipmanı ve tesisatının, mon-
tajı, demontajı, tadilatı, bakımı, 
onarımı ve periyodik kontrolü 
faaliyetleri için uyulması gereken 
kuralları belirlemek amacı ile 16 
Mayıs’ta Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nda bir toplantı ya-
pıldı. Sektör LPG ekipmanlarında 
güvenlik konularındaki çalışma-
larını PETDER teknik komitesinin 
katkıları ile sürüyor.

Toprak 
kirliliği 

çalışması 

LPG tamir, 
bakım, 

montaj yapan 
yerlere taslak 

çalışma 

Atık yağda kayıt dışı 
toplama artıyor

PETDER tarafından 2012 yılı Ocak-
Nisan döneminde toplanan atık motor 
yağı miktarı 4.462 ton  olarak gerçek-
leşmiştir. Atık yağ toplama miktarı 
çalışmanın başladığı 2004 yılından 
bugüne kadar İLK KEZ sürekli bir 
DÜŞÜŞ eğilimine girdi. Nisan sonu 
itibarı ile %18’e ulaşan gerilemenin 
temelinde atık yağ ve 10 numara ala-
nındaki kayıt dışı faaliyetlerin yanı 
sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yayınladığı yeni yönetmelik taslağında 
atık yağ geri kazanım tesislerinin atık 
yağ toplama yetkisine sahip olacağına 
dair beklentilerin güçlenmesi ve bu 
nedenle oto servisleri ve diğer işlet-
melerdeki kayıt dışı satışların yaygın-
laşması bulunuyor. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, atık 
motor yağlarının toplanması ve bertaraf 
edilmesi konusunda yetkilendirdiği Petrol 
Sanayi Derneği (PETDER) tarafından 2004 
yılında motor yağı üreticileri, ithalatçılarının 
yönetmelikten kaynaklı yükümlülüklerini ye-
rine getirmek üzere başlatılan ve kesintisiz 
olarak sürdürülen “Atık Yağların Yönetimi 
Projesi” ekibi Kapadokya’da bir araya geldi. 
Yöneticiler,  bölge sorumluları, sürücüler 
ve sürücü yardımcılarından oluşan ekip 12-
13 Mayıs 2012 tarihlerinde iki gün süreyle 
geçmiş dönem faaliyetlerin değerlendirerek, 
önümüzdeki dönem için hedef ve öngörü-
lerini paylaştılar. Toplantının açılışını yapan 
PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol Metin bü-
tün çalışanlara; yoğun emek, dikkat gerekti-
ren ülke geneline yayılmış böylesine önemli 
bir projenin bugüne kadar SEÇ kurallarına 
azami dikkat gösterilerek ölümlü bir iş kazası 
ve döküntü olmaksızın tamamladıkları için 
teşekkürlerini sundu.  

PETDER atık 
yağ ekibi yıllık 

toplantısını yaptı

2010 1.139.230 1.146.770 1.391.930 3.677.930

2011 1.377.150 1.690.610 2.055.010 5.122.770

2012 1.519.690 1.434.810 1.507.740 4.462.240

Genel Toplam 4.036.070 4.272.190 4.954.680 13.262.940

YIL Ocak Şubat Mart Genel Toplam
(Ton)


