Nisan 2015
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.
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PETDER BASIN AÇIKLAMASI
EPDK tarafından 22 Nisan 2015 tarihinde “Akaryakıt
Fiyatlarına İlişkin Taslak Karar” kamuoyunun
görüşlerine açılmış, çeşitli kuruluşlarca Taslak
hakkında görüşler ifade edilmiştir. Bu çerçevede,
PÜİS (Petrol Ürünleri İşveren Sendikası) tarafından
basına yapılan açıklamalarda dile getirilen konularda
PETDER olarak görüşlerimizi paylaşmak isteriz.
PUİS tarafından talep edilen konulardan biri, elektronik
ödeme sistemleri yoluyla müşterilere sağlanan
indirimlere bayilerin katılımının yasaklanmasıdır.
Teknolojinin ilerlemesi ve rekabet sayesinde uzun zaman
içerisinde gelişmiş olan elektronik satış sistemleri,
ülkemizin en büyük nakliye, dağıtım, ulaşım ve diğer
sektörlerdeki şirketleri ile binlerce KOBİ’nin akaryakıt
alımları için kullandığı sistemler olup, yaklaşık 2 milyon
aracın sistemden faydalandığı tahmin edilmektedir.
Bu sistemler, taşımacılık maliyetlerine olumlu etkisinin
yanı sıra yakıt alımlarının kontrol ve kayıt altına alınması
açısından da çok büyük fayda sağlamaktadır. Söz konusu
yasaklama uygulamaya konulursa;
■■ Ülkemizde filo satışları yoluyla rekabetçi bir şekilde
indirimlerden faydalanarak yolcu ve yük taşımacılığı yapan

nakliye ve ulaşım hizmetlerinin akaryakıt maliyetlerinde
artış olacak, bu durum çok geniş yelpazede mal ve
hizmet fiyatlarına yansıyacak ve dolayısıyla enflasyon
olumsuz yönde etkilenecektir.
■■ Akaryakıt sektörünün müşterisi olan ilgili tüm
sektörlerde akaryakıt maliyetini azaltabilmek amacıyla
kaçak/yasadışı ürün kullanımı ve/veya kayıt dışı
işlemlerin artma ihtimali ortaya çıkacak ve sonuçta vergi
kaybı da söz konusu olabilecektir.
■■ Bayilerin filo müşterilerine yapılan indirimlere katkı
vermemesi perakende akaryakıt fiyatlarına olumlu hiçbir
etki yapmayacaktır.
PUİS tarafından tartışmaya açılan bir diğer konu da,
dağıtım şirketleri ve bayiler arasında sözleşme şartlarına
göre karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ticari ilişkilere
müdahale edilerek rafineri ve pompa fiyatı arasındaki
brüt marjın %55’inin bayilere verilmesidir.

■■ Yürürlükte olan düzenlemeler, 2009 yılı rekabet
kararları ve serbest ticaret prensipleri çerçevesinde
anlaşma yapmış olan bayi ve dağıtım şirketleri önemli
kayıplar yaşayacak, taraflar arasında çok sayıda mali ve
hukuki sorun ortaya çıkacaktır.
Devamı 

“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

GÜNDEM
PETDER BASIN AÇIKLAMASI (devam)
■■ Brüt marj dağılımına bayi lehine bir sınırlama
getirilmesinin nihai pompa fiyatı üzerine etkisi
olmayacaktır.
■■ Brüt marj dağılımının mevcut düzenlemelere aykırı bir
şekilde değiştirilebilecek olması sektörde öngörülebilirlik
açısından problem yaratacaktır.

tüketicilerin tercihine sunulmaktadır. Farklılaştırılmış
ürünlerin Türkiye pazarında kalite ve performans
açısından önemli bir rol oynadıkları göz önüne alınarak,
Türk tüketicisinin tercihine seçenek olarak sunulan bu
ürünlerin satışına yasak getirilmesinin doğru olmayacağı
düşünülmektedir.

Bunlara ek olarak, PÜİS tarafından basına yapılan
açıklamada birçok ülkede tüketicilere bir tercih olarak
sunulan farklılaştırılmış ürünlerin satışının yasaklanması
da tartışmaya açılmıştır.

Sektörümüz ile bayi ve dağıtıcılar arasındaki ilişkilerin
yanı sıra tüketicilerin ve ekonomimizin zarar görmemesi
için EPDK’nın gerekli değerlendirmeleri yaparak karar
alacağına inanıyoruz.

Ülkemizdeki resmi şekilde satılan tüm motorin ve benzin
türleri AB normlarına ve EPDK teknik düzenlemelerine
uygun olup, tüm araçlar tarafından kullanılabilecek
niteliktedir. Tüketicilerin kalite ve performans
beklentilerine cevap vermek üzere, Ar-Ge çalışmalarının
sonucunda geliştirilen özel/katkılı farklılaştırılmış
motorin ve benzin türleri de ilave seçenekler olarak yine
rekabet ortamı içerisinde birçok akaryakıt şirketince

PETDER olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi, sektörde
sürdürülebilir ve etkinlik sağlayacak uygulamaların
yürürlüğe konulmasının ancak EPDK ve sektörün ortak
çalışmalarıyla mümkün olabileceğini, bu çerçevede
sektörümüzün maliyetlerinin düşürülmesi yönünde
EPDK tarafından yürütülen çalışmaları tüm gücümüzle
desteklediğimizi belirtmek isteriz.

ATIK MOTOR YAĞLARI PETDER’E TESLİM EDİLMELİ
toplamakta ve ürün veya enerji geri kazanımı olarak
kullanılmak üzere lisanslı işletmelere teslim etmektedir.
Ancak atık motor yağı üreticileri tarafından PETDER’e
teslim edilen atık motor yağı miktarının yeterli olduğunu
söylemek mümkün değildir. Ülkemizde PETDER’e
teslim edilmeyen atık motor yağlarının büyük bir kısmı
10 numara yağ olarak bilinen yasadışı akaryakıt
faaliyetlerinde kullanılarak ülkemiz ekonomisinde vergi
kayıplarına neden olmakta, başta çok ciddi can ve mal
kayıpları olmak üzere çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu
nedenlerle atık motor yağlarının sadece yetkilendirilmiş
tek kuruluş olan PETDER’e teslim edilmesi büyük önem
arz etmektedir.
PETDER tarafından “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”
kapsamında, toplanan atık motor yağı miktarının artırılması
amacıyla, ilgili tüm Bakanlıklara, Valiliklere; Büyükşehir
Belediyesi, Belediye ve İlçe Başkanlıklarına atık motor
yağlarının PETDER’e teslim edilmesi yönünde resmi yazı
gönderildi. Yazıda aşağıdaki ifadeler yer aldı:
“30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, PETDER Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş
olarak “Atık Yağların Yönetim Projesi”ni yürütmektedir.

PETDER araçlarda yağ değişimi sonrasında ortaya çıkan
atık motor yağlarının Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak toplanacağını, bertaraf ettirileceğini ve yasal
belgeleme işlemlerinin eksiksiz yerine getirileceğini
beyan ve taahhüt etmektedir. Bu işlemler için herhangi bir
ücret talep edilmeyecek ve sürecin yasalara uygun olarak
yerine getirilmesi için maliyetler PETDER tarafından
karşılanacaktır.Kurumunuz ve bağlı/ilgili işletmelerde
ortaya çıkan atık motor yağlarının PETDER’e tesliminin
sağlanması için bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.”

Motor yağı üreticilerinin, ithalatçılarının ve motor
yağını kendi markaları ile piyasaya süren kuruluşların
sözleşme imzalamak suretiyle katılım sağladıkları söz
konusu proje kapsamında, PETDER atık motor yağlarını
tüm Türkiye’den miktar ve mesafe gözetmeksizin
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GÜNDEM
“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ETKİN UYGULAMALAR ANCAK ORTAK ÇALIŞMALARLA
MÜMKÜN OLACAKTIR”
PETDER 2-5 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Tüyap’ta gerçekleşen Petoleum Istanbul Fuarı’na katıldı.Fuarı
dolaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız PETDER standını da ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz PETDER Başkanı Martin Thomsen

PETDER ekibi

Petroleum Fuarı’nın açılış konuşmaları sırasıyla Enerji Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı, Türkiye
Enerji Zirvesi Başkanı Fatih Dönmez, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, TLPGD Başkanı Selim Şiper, ADER Başkanı
Alexander Terletskiy, PETDER Başkanı Martin Thomsen, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Enerji Komisyonu
Başkanı Halil Mazıcıoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından gerçekleştirildi.
PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Martin Thomsen konuşmasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere, son 12 yıllık süreçte siyasi otorite, doğru politikalar ve Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle birlikte, serbest piyasa sisteminin oluşturulması sürecine inanarak petrol piyasasına çok büyük yatırımlar
yapılmış, istihdam sağlanmış ve bunun sonucunda rekabet, kalite ve hizmet çeşitliliği açılarından ülkemiz birçok
gelişmiş ülkeden çok daha iyi noktalara ulaşmıştır.
20 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurul Kararı ile ülkemizde satılan benzin ve
motorin türü ürünlerin satış fiyatlarında iki ay süreli tavan fiyat uygulamasına geçilmiştir. Üçüncü kez tekrarlanan
doğrudan bu müdahalenin, başta yatırımlar olmak üzere istihdam ve hizmet kalitesi açısından çok olumsuz
sonuçlar doğuracağı açıktır. Biz, fiyatlara doğrudan müdahalenin çözüm olmadığını düşünmekteyiz.
Uygulama esas itibarıyla halihazırda sektörde çok yoğun olan rekabeti, küçük işletmeler aleyhine olumsuz
etkileyecektir. Tavan fiyat kararlarıyla marjların daraltılması rekabeti ortadan kaldıracak, küçük işletmeler zaman
içerisinde kapanmak durumunda kalacaktır. Sektör son beş yıldır reel olarak zarar etmektedir. Bu durumun uzun
süre sürdürülmesi mümkün değildir.
Tavan fiyat uygulamasının gerekçesi, Türkiye ile dört Avrupa ülkesi arasındaki kıyaslamadır. Bu ülkeler İngiltere,
İtalya, Fransa, Almanya’dır. Ülkemizin ekonomisi için önem taşıyan büyük bir sektörün marjlarının başka ülkelerin
marjlarının ortalamasıyla doğrudan ilişkilendirilmesi, Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Adı
geçen dört ülke ile Türkiye arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Bunların başında petrol piyasalarının yapıları,
ikmal ve dağıtım altyapıları, yasal yükümlülüklere uyum maliyetleri, vergilerin ödenme zamanlamaları, finansman
maliyetleri ve kıyaslanan fiyatların derlenme yöntemleri gelmektedir. Buna ek olarak kaçakçılığa karşı alınan
önlemler, ulusal marker ve otomasyon sistemi gibi Türkiye’ye özgü ve büyük bir kısmı yasal zorunluluk olan birçok
ilave maliyet unsuru da göz önünde bulundurulmalıdır.
Pek çok kamu kurumu tarafından sektörümüze yönelik düzenlemeler yapılmakta, sektörümüz bu düzenlemelere
uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ne var ki, benzer düzenlemelerin fazlalığı ve kurumlar arasındaki işbirliği ve
koordinasyon eksikliği, uyum sürecinde güçlükleri getirmekte ve sektörde faaliyet göstermeyi zorlaştırmaktadır.
Sektörde, sürdürülebilir ve etkinlik sağlayacak uygulamaların yürürlüğe konulmasının ancak EPDK ve diğer kamu
kurumlarının sektörle ortak çalışmalarıyla mümkün olacağına inanmaktayız. PETDER ve üyeleri olarak, tavan
fiyat kararı öncesi birçok kez ifade ve talep ettiğimiz gibi, bu yönde düzenlenecek tüm toplantılara ve çalışmalara
katılmaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.”
Aylık Petrol Bülteni | Nisan 2015
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GÜNDEM
“LOGISTICS FORUM” GERÇEKLEŞTİ
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK
DANIŞMALIĞI SINAVI DÜZENLENDİ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavının
dördüncüsü 2.000 kişinin üzerinde katılımla 25
Nisan 2015 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Sınava
PETDER yetkililerinden de katılım oldu.
22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Hakkında Tebliğ”e göre tehlikeli maddeleri taşıma,
gönderme, paketleme, yükleme, doldurma ve
boşaltma faaliyetlerinden bir veya daha fazlasını
gerçekleştiren işletmelerin, Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı istihdam etme veya hizmet alma
zorunlulukları bulunuyor.

Lojistik sektörü temsilcileri Yeditepe Üniversitesi’nde
düzenlenen Logistics Forum 2015’te bir araya geldi.
17-19 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşen
organizasyon,
Yeditepe
Üniversitesi
Kayışdağı
Kampüsü’nde açılış konuşmaları ve ilk paneliyle başladı
ve Silence Istanbul Hotel & Convention Center’da devam
etti. Foruma PETDER’den de katılım sağlandı.

Bakanlık 2015 yılı sonuna kadar 4 sınav daha
düzenlemeyi planlıyor.

LPG SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ
EPDK İLE BULUŞTU

NİSAN AYINDA 1545 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI

15 Nisan 2015 tarihinde EPDK 2. Başkanı Ümit
Kayrak, LPG Dairesi Başkanı Barış Sanlı, Denetim
Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, LPG Dairesi çalışanları ve
sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda
sektörün 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nun
17. maddesinde bulunan, teknik düzenlemelere
uyumsuzluğunun lisans iptaline neden olmasıyla ilgili
yaşadığı mağduriyet hakkında bilgi verildi.
Kanun değişikliğinin TBMM gündemine alınmaması
sebebiyle, haksız mağduriyetin önüne geçilmesini
sağlayabilecek mevzuat değişikliği çalışmaları sunuldu.
EPDK nezdinde sektör temsilcileri ve ODTÜ-PAL
katılımıyla kurulan Koku Teknik Çalışma Grubu
ve sektörde uygulanan kokunun burun ile tespiti
yerine bilimsel bir yöntem geliştirilmesi konusunda
başlanan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Devam etmekte olan denetimlerin, bahsedilen
mevzuat değişikliği çalışmaları neticelene kadar
durdurulması talebinde bulunuldu.
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PETDER’in tek yetkili kuruluş olarak sürdürdüğü “Atık
Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında Nisan
ayında 65 ilden 1.546 ton atık motor yağı toplandı. Nisan
ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Toplam Atık Yağ Miktarı

1.546 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

65 ilde 1.111 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

120

Katedilen km

93.651 km

Araç Sayısı

15 tanker, 7 yarı römork olmak
üzere 22 araç

Personel Sayısı

21 sürücü ve 15 yardımcı
sürücü olmak üzere toplam 36
saha personeli

Çalışma Süresi

2.035 saat araç sürüşü, toplam
9.120 saat
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: 2015 MART

2014 MART
MİKTAR

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 MART
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

191.923

554.516

207.965

592.434

Toplam Motorin (m )
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)

1.590.481
13.895
41.766

4.480.988
53.533
132.313

1.809.673
12.524
53.280

4.967.325
44.431
141.805

1.600
221.000

6.257
625.906

2.552
231.695

6.859
657.936

CİNSİ
3

Otogaz LPG (ton)

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

Toplam Motorin (m3)
1.809.673

207.965

1.590.481

191.923

2015 MART
MİKTAR

%6,84

2015 MART
MİKTAR

Gazyağı (m3)

53.280

2.552

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 MART
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)
231.695

221.000

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

%9,62

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)
53.533

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)
657.936

625.906

13.895

44.431
12.524

%4,84

%-9,87

2014 MART
MİKTAR

6.859

6.257

%7,17

2014 MART
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

141.805

%27,57

2015 MART
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

1.600

2014 MART
MİKTAR

%10,85

132.313

%59,50

41.766

4.967.325

554.516

4.480.988

2014 MART
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

Toplam Motorin (m3)

592.434

%13,78

%8,36

2014 MART
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

2015 MART
MİKTAR

2014 MART
MİKTAR

%5,12

%-17,00

2015 MART
MİKTAR

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2014 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

* 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.
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI MART AYI SONU İTİBARIYLA 19.114.304 OLDU
TÜİK verilerine göre Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı
toplam 19.114.304 adet taşıtın %52,5’ini otomobil,
%16,3’ünü kamyonet, %14,9’unu motosiklet, %8,6’sını
traktör, %4,1’ini kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,1’ini
otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mart ayında 106.425 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 106 bin 425 taşıt
içinde otomobil %57,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla
%16,6 ile kamyonet, %13,2 ile motosiklet, %5,5 ile traktör
takip etti. Taşıtların %7,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında trafiğe kaydı
yapılan taşıt sayısı Şubat ayına göre %57,3 arttı. Bu artış
otomobilde %60,7, minibüste %39,8, otobüste %31,4,
kamyonette %51,2, kamyonda %32,4, motosiklette

%91,7, traktörde ise %36,2 olarak gerçekleşti. Özel
amaçlı taşıtlarda ise %41,3 azalış oldu.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %41,1 oldu.
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 40 bin
689 adet otomobilin %41,1’i LPG, %29,9’u dizel, %28,6’sı
benzin yakıtlıdır.
Mart ayında 60.845 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 60 bin 845 adet
otomobilin %17,3’ünün Volkswagen, %12,8’inin Renault,
%7,6’sının Toyota, %7’sinin Fiat, %6,9’unun Ford,
%6,7’sinin Hyundai, %5,5’inin Opel, %4,3’ünün Dacia,
%3,9’unun BMW, %3,9’unun Mercedes-Benz olduğu,
%24’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

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

Brent($/varil)

%11,4

%11,1

%17,0

LPG CIF ($/ton)

Motorin CIF ($/ton)

Benzin CIF ($/ton)

%-1,0

57,1

66,78

620

688,55

540,56

602,3

417,43

413,21

01.Nis.15

30.Nis.15

01.Nis.15

30.Nis.15

01.Nis.15

30.Nis.15

01.Nis.15

30.Nis.15

Kaynaklar: Argus Media Ltd, London, UK; http://www.epdk.gov.tr/; http://www.wtrg.com

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA) - Nisan 2015
Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

%5,8

%8,1

LPG (TL/lt)

%-0,8

4,46

4,72

3,72

4,02

2,51

2,49

01.Nis.15

30.Nis.15

01.Nis.15

30.Nis.15

01.Nis.15

30.Nis.15

Kaynak: http://www.epdk.gov.tr
NOTLAR
■■Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ABD Doları, Türkiye’deki pompa fiyatları ise TL üzerinden işlem görmektedir.
■■Türkiye akaryakıt fiyatları değişimleri pompa fiyatları üzerinden verilmiştir. Vergisiz ürün fiyatlarında değişim oranları
uluslararası ürün piyasalarına paralel seyretmektedir.
■■Ülkemizde akaryakıt fiyatları, uluslararası piyaslardaki ham petrol fiyatları, arz-talep dengeleri ve ürün fiyatları ile
döviz kuruna bağlı olarak değişmektedir.
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)

82.919

%-11,12

2014 1. Çeyrek

73.695

2015 1. Çeyrek

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

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(NİSAN 2015)
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