
 
 

   

  17 Temmuz 2013 

 
AKARYAKIT FİYATLARININ ARTIŞINA İLİŞKİN PETDER AÇIKLAMASI 

 
Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki yaşanan değişimler gündemde yer almış ve tartışmalar özellikle 
yüksek benzin fiyatları üzerinde yoğunlaşmıştır. PETDER olarak konuyla ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmek isteriz.  
 
Fiyat artışları uluslararası piyasalardaki arz talep dengesi, ham petrol ve işlenmiş ürün 
fiyatlarındaki değişimler ve Dolar kurundaki artışlardan kaynaklanmaktadır. 
 
Ülkemizde tüketilen akaryakıt ya %90’a yakını ithal edilen ham petrolden üretilmekte ya da işlenmiş 
ürün (benzin veya motorin) olarak ithal edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, 
içinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesindeki uluslararası benzin ve motorin fiyatları ve Dolar kurundaki 
gelişmelere paralel olarak değişmektedir.   
 
Mayıs ayının başından itibaren uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerdeki ABD Doları kurunda önemli artışlar yaşanmıştır. Bunlar ülkemize de 
yansımış ve ABD Doları son dönemde değer kazanmıştır. Öte yandan Temmuz ayının başından bu 
yana Akdeniz piyasasında benzin fiyatında %10’luk bir artış görülmüştür. Bu artışın sebepleri ham 
petrol fiyatlarındaki artış, mevsimsel talep gelişimi ve kısmen de uzakdoğu piyasalarındaki sıkışmadan 
dolayı Akdeniz piyasasına kayan ilave talepten kaynaklanmaktadır.  
 
Motorin ile de ilgili benzer gelişmeler olmuş ancak uluslararası piyasalardaki fiyat artışı benzindeki 
seviyede olmadığı için ülkemizdeki motorin fiyatlarında benzin kadar bir artış olmamıştır.   
 
Akaryakıt sektörü de fiyat artışlarından olumsuz etkilenmektedir. 
 
Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar tüketicileri olumsuz etkilediği kadar akaryakıt sektörünü 
de birçok açıdan olumsuz etkilemektedir.   
 

1. Pompa fiyat artışları dağıtım şirketleri ve bayilerin brüt karına yansımamaktadır.  
 

2. Artan fiyatlar sektördeki işletme sermayesi ihtiyacını ve finansman maliyetini artırmaktadır.  

 
3. Artan yasal yakıt fiyatları kayıt dışı ürünlerin kullanımının artmasında etken olmaktadır. 

Bunlara karşı son dönemde yürütülen mücadele ve alınan tedbirlerin olumlu etkileri 
görülmekle beraber, konu ülke ekonomisi ve sektör açısından önemini sürdürmektedir. 
 

4. Artan akaryakıt fiyatları tüketimi de azaltmakta ve sektörün de iş hacmini daraltmaktadır.     
 
Uluslararası ürün fiyatlarında ve dolar kurunda düşüşler olması durumunda ülkemizdeki fiyatlarda da 
olumlu gelişmeler olacaktır. Sektör olarak temennimiz gelişmelerin bu yönde olmasıdır. 
  
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 
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www.petder.org.tr 
İletişim ve bilgi için: Yasemin Dağ – Kurumsal iletişim Yönetcisi, 0212 221 04 40 
 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında 
PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar 
yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon 
Mobil, Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve Turkuaz PETDER üyesi kuruluşlardır. 
Akaryakıtlar, yağlama yağları ve LPG’nin üretimi, depolanması, ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve çevre 
ile ilgili konularda çalışmalar yapan PETDER aynı zamanda “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”ne paralel olarak “Bir 
Varil Bir Ağaç” çevre projesini de yürütmektedir.  
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