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SEKTÖR RAPORU

Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır.
Bu sebeple, Petrol Sektör Raporları bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, aylık
Petrol Sektör Raporlarında yer alan bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun sonuçlar
doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet
göstermekle birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, Petrol Sektör
Raporlarının bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.
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BAŞKANIN MESAJI

PETDER “petrol sektörünün her alanda gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu
yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek”
misyonuyla tam 23 yıldır güvenilir, etkin, saygın, öncü ve profesyonel bir sivil toplum örgütü olarak
çalışmalarına devam etmektedir.
Bu misyonla PETDER, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemlerde de, Yönetim Kurulumuz başta
kamu olmak üzere tüm paydaşlarımızla karşılıklı güven ve iş birliği içinde, hem ülkemizin hem de
sektörümüzün daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için her türlü çabayı gösterecektir.
Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2018 yılında 2017 yılına göre dövizdeki
ve uluslararası piyasada artan nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan pompa satış
fiyatının etkisiyle %19,3 artmış ve 209,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun 87,7 milyar TL’sini vergiler
oluşturmaktadır.
Türkiye’de 2018’de toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıla göre %1,0 oranında azalarak
yaklaşık 37,3 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin genç nüfusu ve kişi başına düşen geliri
dikkate alındığında 1.000 kişi başına düşen araç sayısında ortalama 150 ile diğer Avrupa ülkelerinin
çok gerisinde yer almaktadır. Bu itibarla sektörümüzün büyümesi için önemli bir potansiyeli vardır.
Türkiye akaryakıt piyasası, ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına
dokunmakta ve ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere teknik
standartlara uygun, üstün kalitede yakıt sağlayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam
etmektedir. PETDER olarak temennimiz, ülkemizin güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir
toplum olma yolunda ilerleyişini istikrarlı bir şekilde sürdürmesidir. Ülkemizi bu hedefe ulaştıracak
tüm çalışmalara destek olacağımızı ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de üzerimize düşecek
vazifeleri yerine getirmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.
PETDER 2018 Yılı Sektör Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder,
raporumuzun sektör ve tüm paydaşlarımız için faydalı olmasını dilerim.
Selim Şiper
Yönetim Kurulu Başkanı
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GENEL SEKRETERİN MESAJI

Değerli Sektör Paydaşlarımız,
Akaryakıt Dağıtım Sektörü 2018 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 5 rafineri, 97 dağıtıcı
ve 13.000’e yakın istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet göstermekte,
milyonlarca müşteriye ülkemizin her yerinde 7/24 üstün kalitede hizmet vermektedir. Petrol Sanayi
Derneği olarak, ülkemizin gelişmesinde ve ekonomisinde önemli rol oynayan bu büyük sektörün
yaklaşık %85’ini temsil etmekteyiz.
Derneğimizce hazırlanan bu rapor, yıllık sektör raporu olarak gerek sektörümüz gerek kamuoyu
tarafından takip edilen önemli bir kaynak olup, sektöre ilişkin istatistiksel verilerin yanı sıra yıl
içerisindeki gelişmeleri de sunmaktadır.
Sektör Raporumuzun yanı sıra web sitemiz, akıllı telefon uygulamamız, Atık Motor Yağı Toplama
Projesi Yıllık Faaliyet Raporumuz, aylık bültenlerimiz ve basın duyurularımız vasıtasıyla sektörümüzü
ve kamuoyunu sektörümüzle ilgili gelişmeler ve konular hakkında sürekli olarak bilgilendirmekteyiz.
■■ 2018’de toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıla göre %1,0 oranında azalarak yaklaşık
37,3 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.
■■ Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2018 yılında 2017 yılına göre %19,3
artmış ve 209,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
■■ Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, petrol sektöründen sağlanan dolaylı
vergiler 2018 yılında 87,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılında PETDER ile PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu çerçevesinde her üç ayda bir yayınlanmak
üzere 2017 yılında başlayan araştırma ve inceleme çalışmalarının üçüncüsünü tamamlamıştır.
Bu kapsamda, yapılan ilk çalışma olarak “Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki
Yeri ve Önemi” incelenirken sektörün diğer sektörler ile ilişkisi ve değer zinciri analiz edilmiştir.
Çalışmada sektörün kamu gelirleri ve istihdam tarafındaki doğrudan ve dolaylı etkileri de ortaya
konmaya çalışılmıştır. İkinci çalışma olarak ise, “Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki Fiyat Gelişmelerine
İlişkin Değerlendirmeler” incelenirken, akaryakıt ürünleri fiyatlarının gelişmeleri değerlendirilmiş,
akaryakıt fiyatlarının oluşumunun yanı sıra sektörün ülkemizde kendine özgü dinamikleri ve
uluslararası ham petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimlerin pompa fiyatlarıyla ilişkisi ortaya konmaya
çalışılmıştır. 2018 yılında yayınlanan üçüncü raporda akaryakıt dağıtım sektöründeki otomasyon
sistemleri sayaçtan pompaya bütüncül bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Söz konusu
çalışmalar bu raporun son sayfalarında yer almaktadır.
2018 Yılı Sektör Raporu ve PETDER-PwC Sektör Çalışmaları ile tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna
faydalı olmasını diliyorum.
Niyazi İLTER
Genel Sekreter
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SEKTÖREL GELİŞMELER
GO PETDER’e Üye Oldu
İpra Enerji A.Ş. GO markasıyla
Petrol
Sanayi
Derneği
(PETDER) Yönetim Kurulu’nun
kararı doğrultusunda Derneğe
üye olmuştur. GO’nun katılımıyla PETDER’in
üye sayısı 15 olmuştur.
LPG Tüpü Takip Sistemi Kurma Süresi Uzatıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
hazırlanan “LPG Tüplerinin Piyasada Takip
Edilmesine
İlişkin
Tebliğde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12 Nisan 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Atık Yönetimi Uygulamasına Giriş Yöntemi
Değişti
Atık Yönetimi Uygulamasına (MOTAT -Mobil
Tehlikeli Atık Takip Sistemi- / TABS -Tehlikeli Atık
Beyan Sistemi- / KDS -Kütle Denge Sistemi-)
giriş yöntemi değiştirilmiştir. Artık atık motor
yağı bildirimleri için https://ecbs.cevre.gov.tr
adresinden giriş yapılması gerekmektedir.

verilerini hesaplamıştır. Sunulan verilere göre,
Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu
kara taşıtları tarafından 304 milyar 207 milyon
kilometre yol katedilmiştir.
TOBB Akaryakıt Sektör Çalıştayı Düzenlendi
TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi
Meclisi, akaryakıt sektöründe verimliliği,
yatırımı ve istihdamı arttırmak suretiyle ülkemiz
ekonomisine ve tüketiciye en üst düzeyde
kalite, sağlık, emniyet ve çevre standartlarıyla
sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla,
sektörümüzün problemlerini tartışmak ve
öneriler geliştirmek üzere 3 Ekim 2018’de
Ankara’da bir araya gelmiştir.
Pompaların İşaretlenmesi Standardında
Değişiklik Yapıldı
TS
EN
16942
uyarınca
tüketicinin
bilgilendirilmesi için grafik gösterim şartları
yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik sonucu
mevsimsel tiplere ilişkin bilgilerin tek etiket
üzerinde verilmesi sağlanmıştır.

Eşel Mobil Sistemi Uygulamaya Girdi
Bakanlar Kurulu tarafından 17 Mayıs 2018 tarih
ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” ile
benzin, motorin ve otogazda, petrol fiyatları ve
döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda,
bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin
(ÖTV) gerçekleşen artış kadar azaltılmasına
karar verilmiştir.

Çevre Kanunu Meclis Genel Kurulu’nda Kabul
Edildi
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TBMM Genel
Kurulu’nun 29 Kasım 2018 tarihli birleşiminde
kabul edilen kanuna göre, çevrenin korunması
ve çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşet
ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması,
depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine
yönelik teminat alınması gibi tedbirler
alınacaktır.

Toplam Taşıt-Km 280 Milyar 993 Milyon
Olarak Hesaplandı
Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’ndan alınan araç muayene
istasyonları idari kayıtlarını kullanarak, taşıt
cinslerine göre taşıt-kilometre (taşıt-km)

LPG Lisans Kurul Kararı Yayınlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),
sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası lisans
işlemleri başvurularına ilişkin 8209 sayılı Kurul
Kararı 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.
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Petrol ve LPG Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Enerji
Komisyonu’na iletilmiştir. 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanunu’nda çeşitli değişiklikler içeren
kanun teklifi asıl olarak ceza maddelerinde
değişikliği içermektedir.

yüksek 750 $/ton en düşük 497 $/ton, LPG
otogaz fiyatları ise en yüksek 686 $/ton en
düşük 418 $/ton olarak gerçekleşmiştir.

Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının
Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandı
Benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir
terminalden diğerine veya bir terminalden
akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt
istasyonlarında
motorlu
taşıtlara
yakıt
doldurulması sırasında tesis ve tankerlerden
salınan uçucu organik bileşiklerin azaltılması
amacıyla hazırlanan “Benzin ve Naftanın
Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan
Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Yönetmeliği” 05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tüketim
verileri
üzerinden
yapılan
hesaplamalara göre, petrol sektöründen
sağlanan dolaylı vergiler 2018 yılında 87,7
milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Bu toplamın 56,3
milyar TL’sini ÖTV, 31,4 milyar TL’sini ise KDV
oluşturmuştur.

ATIK MOTOR YAĞI TOPLAMA PROJESİ
PETDER tarafından Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından
günümüze kadar yürütülen “atık motor yağı
toplama” çalışmaları kapsamında 2018 yılında
20.715 sefer yapılarak 22.146 ton atık motor
yağı toplanmıştır.
SEKTÖREL İSTATİSTİKLER
Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin
Gelişmeler
Brent tipi ham petrol uluslararası piyasalarda
2018’de varil başına 68 $ civarında bir fiyat
ile başlamış, Eylül ayında 85 $’a kadar çıkarak
yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, yıl sonu
itibariyle 53 $’a inmiştir. 2018 yılında ortalama
Brent tipi ham petrol fiyatı 71 $ olmuştur. Ham
petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik Akdeniz
piyasalarındaki ürün fiyatlarını etkilemiş ve
2018 yılında benzin fiyatları en yüksek 761 $/
ton en düşük 459 $/ton, motorin fiyatları en
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Dolaylı Vergiler ve Fiyat Bileşenleri
Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden
sağlanan dolaylı vergilerin toplamı, tüketime
de bağlı olarak 2018 yılına kadar her yıl artış
göstermiş fakat 2018 yılındaki düzenleme ile
yürürlüğe giren eşel mobil sistemi dolayısıyla
yaklaşık %5,4 düşmüştür.

Akaryakıt ürünlerinden sağlanan toplam dolaylı
vergilerde en büyük paya motorinden sağlanan
dolaylı vergiler sahiptir. Buna, motorinin
artan tüketiminin yanı sıra düşük vergi oranı
nedeniyle benzin tüketiminin LPG’ye kayması
neden olmuştur.
Petrol ve LPG Sektörü İstatistikleri
2018 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında
5 rafineri (lisanslı 6 rafineri), 97 dağıtıcı ve
12.828 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK’dan
lisanslı olarak faaliyet göstermektedir.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında
ise 92 dağıtıcı ve 10.701 otogaz istasyonu
EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir.
Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi sayıları
da tarihinin en yüksek rakamlarına 2017
senesinde ulaşmış 2018 yılında da nispeten
yüksek seyretmiştir.
Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam
parasal büyüklük 2018 yılında 2017 yılına göre
dövizdeki ve uluslararası piyasada artan nihai
ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan
pompa satış fiyatının etkisiyle %19,3 artmış ve
209,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2018’de toplam otomotiv yakıtları tüketimi,
önceki yıla göre %1,0 oranında azalarak
yaklaşık 37,3 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Araç Sayıları
TÜİK verilerine göre 2018 sonu itibariyle
trafiğe kayıtlı toplam 22.865.921 adet taşıtın
%54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet,
%14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör,
%3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini
otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturmaktadır. Kullanılan yakıt cinsine göre
benzin, motorin ve oto LPG kullanan otomobil

sayılarında
2018 yılında 2017 senesine
göre sırasıyla %-1,0, %7,3 ve %1,7 değişiklik
göstermiştir.

ŞEKİL 1: Ürün Türlerine ve Yıllara Göre Vergi Dağılımları
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TABLO 1
2018 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TÜKETİMLERİ
A)

Akaryakıt Ürünleri (m3)

2017

2018

Değişim

95 Oktan (katkılı dahil)*

2.845.161

2.895.666

1,8%

238.178

223.370

-6,2%

Toplam Benzinler

3.083.339

3.119.036

1,2%

Motorin*

18.503.588

18.009.877

-2,7%

10.507.601

10.293.706

-2,0%

Toplam Motorinler (m )

29.011.189

28.303.582

-2,4%

Otogaz* (m )

5.565.302

5.862.804

5,3%

37.659.830

37.285.422

-1,0%

492.356

359.919

-26,9%

151.582

112.994

-25,5%

812.208

750.284

-7,6%

3.116.569

3.283.170

5,3%

4.080.359

4.146.448

1,6%

Taşıt Yağları

242.819

206.830

-14,8%

Endüstriyel Yağlar

190.180

166.648

-12,4%

Deniz Yağları ve Gresler

44.636

37.101

-16,9%

477.635

410.579

-14,0%

2016

2017

Fark

176.568

195.888

10,9%

3.300.306

3.529.372

6,9%

3.476.874

3.725.260

7,1%

Kurşunsuz 97 ve Üzeri Oktanlı*

Motorin (Diğer)*
3

3

Toplam Otomotiv Yakıtları * (m3)
B)

Siyah Ürünler (ton)
Toplam Siyah Ürünler (ton)

C)

LPG Ürünleri** (ton)
Dökme*
Tüplü*
Otogaz*
Toplam LPG (ton)

D)

Yağlama Yağları (ton)

Toplam Yağlama Yağları (ton)
E)

Taşıt Tanıma Sistemi Satışları (m )
3

Benzinler
Motorinler
Toplam TTS Satışları (m )
3

* EPDK Petrol ve LPG Piyasası Sektör Raporları değerleri ve PETDER verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
Akaryakıt verileri 14 ve yağlama yağları verileri 8 dağıtıcıdan gönüllülük esasına göre temin edilerek
hesaplanan ülke toplamıdır.
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TABLO 2
2018 YILI OTOMOTİV YAKITLARI VERGİ/FİYAT BİLGİLERİ
A)

B)

Türkiye Pompa Fiyatları (TL/lt) *

2017

2018

Değişim

Benzin - Pompa (95 Oktan)

5,26

6,20

17,9%

Motorin - Pompa (Standart 10ppm)

4,63

5,70

23,0%

Otogaz - Pompa (LPG)

3,08

3,55

15,3%

Vergisiz Benzin (95 Oktan)

2,08

3,08

47,7%

Vergisiz Motorin (Standart 10ppm)

2,13

3,27

53,7%

Vergisiz Otogaz (LPG)

1,61

2,27

40,9%

54,7

71,4

30,3%

199,9

345,6

72,9%

Benzin, CIF Med (TL/1000lt)

2.031,7

3.231,9

59,1%

Motorin, CIF Med (TL/1000lt)

1.828,0

3.127,0

71,1%

LPG, CIF Med (TL/1000lt)

1.735,2

2.679,2

54,4%

Akaryakıt ÖTV

59,53

50,85

-14,6%

Akaryakıt KDV

23,16

27,78

19,9%

LPG ÖTV

6,94

5,45

-21,4%

LPG KDV

3,11

3,67

18,0%

92,7

87,7

-5,4%

Uluslararası Piyasalarda Petrol ve
Ürünlerin Fiyatı **
Brent (USD/Varil)
Brent (TL/Varil)

C)

Hesaplanan Toplam Dolaylı Vergiler
(Milyar TL) ***

Toplam Dolaylı Vergiler

* EPDK web sayfasında yayınlanan 8 akaryakıt şirketinin (İstanbul Avrupa yakası) verilerinden
hesaplanmıştır. 				
** Kaynak : Argus Monthly report				
*** Toplam tüketim verileri kullanılarak hesaplanmıştır. (Akaryakıt için beyaz ve siyah ürünler dahil, madeni
yağ hariçtir.)
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3.1 ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI, WORLD ENERGY OUTLOOK
“World Energy Outlook” Raporu, küresel enerji
piyasalarının bugününe ve gelecek 25 yıla ilişkin
en son tahminleri, küresel iklim değişikliğine
dair öngörüleri, politika gelişmelerini ve bir
önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle
güçlendirilen analizleri içeriyor.
“World Energy Outlook”, farklı senaryolara,
bölgelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre
en son enerji arz ve talep projeksiyonlarına
yer veriyor. Rapor, orta ve uzun vadede enerji
sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli
analizler sunuyor.
World Energy Outlook 2018 Yönetici Özeti
Sabancı Üniversitesi IICEC tarafından Türkçeye
çevrilmiştir
Dünya yavaş yavaş farklı bir enerji sistemi inşa
ediyor; ancak “taşıyıcı sütunlarda çatlaklar”
görünüyor:
■■ Ekonomik olarak erişilirlik: Fotovoltaik
güneş
ve
rüzgar
enerjisi
maliyetleri
düşmekteyse de, petrol fiyatları dört yıl aradan
sonra ilk kez 2018’de 80 doların üstüne çıktı
ve bazı ülkelerde fosil yakıt sübvansiyonları
konusunda zorlukla kazanılmış bazı reformlar
tehlikeye girdi.
■■ Güvenilirlik: Venezuela üretiminde düşüşün
gösterdiği üzere, petrol ve gaz arzında riskler
varlığını sürdürmektedir. Dünya nüfusunun
sekizde birinin elektriğe erişimi yoktur ve
elektrik sektöründe sistem esnekliğinden sanal
güvenliğe kadar çeşitli yeni güçlükler ortaya
çıkmaktadır.
■■ Sürdürülebilirlik: Yatay seyirle geçen
üç yılın ardından, dünyada enerji kaynaklı
karbondioksit (CO2) salımı 2017 yılında %1,6
arttı ve ilk verilere göre artış 2018 yılında da
iklim hedeflerinden uzaklaşan bir şekilde sürdü.
Enerji kaynaklı hava kirliliği her yıl milyonlarca
erken (prematüre) ölüme yol açmaya devam
ediyor.
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Erişilirlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik
birbiriyle yakından ilişkilidir: Ayrı ayrı her biri
ve aralarındaki ilişkiler, enerji politikasına
kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir.
Bu ilişkiler sürekli gelişmektedir. Örneğin
rüzgar ve güneş PV, erişilir ve düşük salımlı
elektrik üretimini sağlamakla birlikte, elektrik
sistemlerinin işletiminde güvenilirlik için
ek ihtiyaçlar doğurmaktadır. Sıvılaştırılmış
doğalgaz (LNG) ticaretinde artış sebebiyle
daha enterkonekte bir global gaz piyasasına
doğru gidiş, tedarikçiler arasında rekabeti
arttırırken, ülkeleri, arzdaki olası azalmaları
yönetme konusunu daha farklı düşünmeye
zorlamaktadır.
Günümüzün politika tercihlerinin temeli,
güvenilir veriler ve geleceğe yönelik sağlam
projeksiyonlar olmalıdır. World Energy Outlook
(WEO) raporunun rolü bu aşamada ortaya
çıkmaktadır. WEO, geleceği öngörme iddiasında
bulunmak yerine, olası gelecek senaryolarını,
bunları gerçekleştirecek etkenleri ve karmaşık
bir enerji sisteminde ortaya çıkabilecek
etkileşimleri inceleme yolu sunmaktadır.
Mevcut Politikalar Senaryosu’nda incelendiği
üzere, herhangi bir politika değişikliği
yapılmazsa, enerji güvenliğinin hemen her
boyutunda baskılar artıyor.
Kapsam
genişletilerek, açıklanan politika
ve hedeflerin eklendiği Yeni Politikalar
Senaryosu’nda durum iyileşmekle birlikte, bu
sonuç ile temiz enerjiye geçişin hızlanması
sonucunda; iklim değişikliği, enerjiye evrensel
erişim ve temiz hava hedeflerine ulaşılmasını
amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu
arasında bir uçurum bulunmaktadır.
Senaryolarda tarif edilmiş olan yolların hiçbiri
kesinleşmiş değildir; her biri hala mümkündür.
Devletlerin alacağı önlemler, hangi yoldan
gidileceğinin belirleyicisi olacaktır.

DÜNYADAKİ SEKTÖREL GELİŞMELER

Enerji dünyası nasıl değişiyor?
Yeni Politikalar Senaryosu’nda gelirlerde artış
ve çoğu gelişmekte olan ekonomilerin kentsel
alanlarında olmak üzere 1,7 milyarlık ek
nüfus, global enerji talebini 2040 yılına kadar
%25’ten fazla arttırmaktadır. Enerji güvenliği
ve sürdürülebilirlik hususları bakımından güçlü
bir politika aracı olan enerji verimliliğinde sürekli
iyileşmelerin yokluğunda, bu artış yaklaşık iki
kat fazla olacaktır. Artışın tümü gelişmekte
olan ekonomilerden, özellikle Hindistan’dan
kaynaklanmaktadır. 2000 yılında, Avrupa ve
Kuzey Amerika dünya enerji talebinin %40’ını,
Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler ise %20
’sini oluşturmaktaydı. 2040 itibarıyla bu durum
tam tersine dönecektir.

akımının giderek Asya’ya yönelmesiyle,
Asya’nın dünya petrol ve gaz ticaretindeki payı
yaklaşık %50 seviyesinden 2040 itibarıyla üçte
ikiye çıkmaktadır. Öte yandan, dijitalleşme
ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde maliyet
etkinliğinin artması sayesinde, dağıtık ve
topluluk-bazlı modellerle yerel enerji üretimi de
daha görünür hale gelmektedir.

Enerji tüketiminin büyük ölçüde Asya’ya
kayması, tüm yakıtlar ve teknolojilerin yanı
sıra enerji yatırımlarında da hissedilmektedir.
Asya, dünya genelinde doğalgaz talebindeki
artışın yarısına, güneş ve rüzgar enerjisinde
artışın %60’ına, petrolde artışın %80’ine,
ve kömür ile nükleerdeki artışın %100’den
fazlasına (başka bölgelerdeki düşüşler dikkate
alındığında) karşılık gelmektedir. Bundan on beş
yıl önce, kurulu kapasite bakımından dünyanın
en büyük elektrik şirketleri arasında Avrupalı
şirketler başta gelirken, bugün en büyük on
elektrik şirketinden altısı Çin şirketleridir.

Gösterinin yıldızı elektrik, ama ne kadar
parlayacak?
Elektrik sektörü, yüz yıldan uzun zaman
önce ortaya çıkışından bu yana en sarsıcı
dönüşümünü yaşıyor. Elektrik, hafif endüstri
sektörleri, hizmetler ve dijital teknolojiler
üzerine kurulu ekonomilerde giderek “tercih
edilen yakıt” haline geliyor. Elektrik enerjisinin
dünya nihai enerji tüketimindeki payı %20
’ye yaklaşmış olup, bu oran yükselmeye
devam etmektedir. Politika desteği ve teknoloji
maliyetlerindeki düşüş, çeşitli yenilenebilir
üretim kaynaklarında hızlı büyüme sağlarken;
elektrik
sektörünü
emisyon
azaltma
çalışmalarının öncüsü konumuna getirmektedir.
Ancak bu durum, tüm sistemin güvenilir arz
için farklı çalışma koşullarını da beraberinde
getirmektedir.

Kaya gazı devrimi petrol ve gaz arzını derinden
sarsmayı sürdürmektedir, ve Amerika Birleşik
Devletleri, dünyanın en büyük petrol ve gaz
üreticisi olarak diğerleriyle arayı açmaktadır.
Yeni Politikalar Senaryosu’nda ABD, 2025 yılına
kadar dünyadaki petrol ve doğal gaz üretim
artışının yarısından fazlasını karşılamaktadır
(petrol üretim artışının %75’i, gaz üretim
artışının %40’ı). 2025 itibarıyla dünyadaki
yaklaşık her beş varil petrolden biri ve her dört
metreküp gazdan biri ABD’den gelmektedir.
Kaya petrolü ve gazı, ülkelerindeki kalkınmanın
büyük bölümünü ihracat geliriyle karşılayan
geleneksel petrol ve gaz ihracatçılarının
üzerindeki baskıyı artırmaktadır.
Enerji dünyasında arz, talep ve teknoloji
trendlerinin değişimi nedeniyle farklı
bağlantılar kurulmaktadır. Rusya, Kanada,
Brezilya ve ABD’den uluslararası enerji ticareti

Ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri,
dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki
artışın bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir
kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılabilmesine
yönelik değişimin itici gücü oluyor. Bu görünüm,
WEO-2018 raporunun özel elektrik odağında
ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Gelişmiş
ekonomilerde
elektrik
talebindeki büyüme sınırlı kalsa da, üretim
portföylerindeki değişim ve altyapıda
yenilemeler nedeniyle, büyük yatırımlara olan
gereksinim sürmektedir. Günümüzün elektrik
piyasası tasarımları, üretim portföyündeki hızlı
değişikliklerle baş edebilmekte güçlüklerle
karşılaşabilmektedir. Toptan piyasalardan
elde edilen gelirin kalıcı üretim kapasitesi
yatırımları yapmaya yetersiz kalması, bu
soruna yeterli çözüm getirilmemesi durumunda
arz güvenilirliğini tehlikeye atabilir.
Talep
tarafında ise, daha sıkı enerji performansı
standartlarından
elde
edilen
verimlilik
kazanımları talepteki büyümeyi sınırlı tutmakta
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önemli rol oynamaktadır: Uluslararası Enerji
Ajansı üyesi 30 ekonominin 18’inde, 2010
yılından bu yana elektrik tüketimi azalmıştır.
Talepte büyüme potansiyeli, elektriğin konutlar,
işyerleri ve fabrikalarda ısı kaynağı olarak
kulanımında, ve ulaşımın elektrifikasyonunda
ne kadar hızlı yol alınacağına bağlıdır.
Gelişen ekonomilerde elektrik talebinin
ikiye katlanması; daha temiz, herkesin
erişiminin sağlandığı ve uygun maliyetli
elektrik enerjisini, ekonomik kalkınma ve
emisyon azaltma stratejilerinin merkezine
koymaktadır. Dünya elektrik talebinde her beş
kilovat-saat’lik artışın biri sadece Çin’deki elektrik
motorlarından kaynaklanırken, gelişmekte olan
ekonomilerde soğutmaya olan talebin artması
da büyümede benzer bir etkiye yol açmaktadır.
Politikaların enerji verimliliğine daha fazla
odaklanmaması halinde, tüm alanlarda küresel
enerji arzına yapılan her üç birim harcamadan
biri, gelişmekte olan ekonomilerde elektrik
üretimi ve şebekesine gidecektir. Son kullanıcı
fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yerlerde
bu yatırımlar hiç gerçekleşmeyebilir. Diğer
taraftan, yüksek oranda regüle pazarlarda da
kapasitenin talebin üzerinde büyümesi riski
vardır: Bugün Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya
ve Ortadoğu’da yaklaşık 350 gigavat kapasite
fazlası bulunduğu ve bunun da gerek sisteme
ve gerekse de tüketicilere ilave yük oluşturduğu
hesaplanmaktadır.
Elektrik sistemlerinde yeni parola esneklik
Güneş PV teknolojisinin rekabetçiliğinin
artması sonucunda, bu teknolojide kurulu güç
2025 yılı itibarıyla rüzgar enerjisini, 2030’da
hidroelektriği ve 2040’tan önce de kömürü
geride bırakacaktır. Bu kapasitenin büyük
bölümü büyük kapasitelerde olmakla birlikte,
konutlarda ve işyerlerinde güneş enerjisinden
dağıtık elektrik üretimi de destekleyici rol
oynamaktadır. WEO-2018, farklı üretim
sistemlerinin rekabetçiliğini öngörmek üzere,
gelişen teknoloji maliyetlerine ve üretimlerin
sisteme farklı zamanlarda sağladığı değere bağlı
yeni bir metrik getirmektedir. Bu metrik, rüzgar
ve güneş enerjisinin, görece düşük esneklik
maliyeti olan sistemlerde avantajlı durumunu
teyit etmektedir. Yeni kurulacak güneş PV
santralleri, politika desteği olmadan mevcut
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termal kapasitenin yerini almakta zorlanırsa
da, her durumda yeni kurulacak kömürlü
sistemlere göre rekabet açısından üstün
görünmektedir. Yeni Politikalar Senaryosu’nda,
üretim portföyünde yenilenebilir ile kömür
yer değiştirmektedir: Yenilenebilir enerjinin
üretimdeki payı bugünkü %25 seviyesinden
2040 itibarıyla yaklaşık %40’a yükselirken,
kömür ise tam tersi bir trend izlemektedir.
Güneş PV ve rüzgar enerjisindeki yükseliş,
elektrik sistemlerinin esnek işletilmesini
daha önce olmadığı kadar önemli hale
getirmektedir. Kullanım oranının düşük kaldığı
yerlerde sınırlı sayıda sorunlar görülmekle
birlikte; Yeni Politikalar Senaryosu’nda
birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Meksika,
Hindistan ve Çin’de büyük ölçekte, daha önce
görülmemiş düzeyde bir esneklik gerekecektir.
Batarya ile depolama maliyetleri hızla
düşmektedir ve bataryalar kısa süreli arz ve
talep dalgalanmalarına karşı önlem olarak, pik
kullanım amaçlı doğalgazlı santralleri ile giderek
daha fazla rekabetçi duruma gelmektedir.
Ancak, yeni enterkoneksiyonlar, depolama
ve talep tarafı katılımı ile de desteklenecek
şekilde ve talebe yanıt açısından konvansiyonel
elektrik santralleri, sistem esnekliğinin en
büyük kaynağı olmayı sürdürmektedir. Avrupa
Birliği’nin bir “Enerji Birliği” kurma hedefi,
bölgesel entegrasyonun yenilenebilir enerjilerin
sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmaktaki
rolünü göstermektedir.
Bugün hidroelektrikten sonraki ikinci en
büyük düşük karbonlu elektrik kaynağı
olan
nükleer
santrallerin
üretimdeki
payı %10 civarında seyretmekle birlikte,
2030’dan önce Çin’in ABD ve AB’yi geride
bırakmasıyla
coğrafya
değişmektedir.
Gelişmiş ekonomilerdeki nükleer kapasitenin
üçte ikilik bölümü 30 yaşının üzerindedir. Bu
kapasitenin genişletilmesi veya kapatılması
yönündeki kararlar, enerji güvenliği, yatırımlar
ve emisyonlar bakımından önemli olacaktır.
Ne kadar miktarda elektriği yönetebiliriz?
Elektrikli ulaşım ve ısınma, elektriğe erişim
için çabaların artması, elektrik talebinde
2040’a olan dönemdeki artışı Yeni Politikalar
Senaryosu’ndaki %60 düzeyinden %90’a
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kadar çıkarabilir. Aradaki fark ABD’nin
bugünkü talebinin neredeyse iki katına
eşittir. Gelecek Elektrik’te Senaryosu’nda nihai
enerji tüketiminde elektriğin payı, 2040’a kadar
otomobil filosunun yarısının elektriğe dönmesi
ve elektriğin konut ve sanayi alanlarında
öne çıkmasıyla üçte bire yaklaşmaktadır.
Ancak sistemin uzun yol kara taşımacılığı,
denizcilik ve havacılık gibi bazı önemli
alanları bugünkü teknolojilerle elektriğe hazır
değildir. Elektrifikasyon, özellikle yerel kirliliği
azaltmak gibi yararlar sağlamakla birlikte;
iklim hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak tüm
potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için, elektrik
arzının karbon yoğunluğunun azaltılmasına
yönelik ilave tedbirler gerekmektedir. Aksi
takdirde, karbondioksit salımının son kullanıcı
sektörlerinden üretim sektörlerine kayması
riski bulunmaktadır.
Elektriğin, yenilenebilir enerjilerin ve
verimliliğin yükselişi, fosil yakıtlar için ne
ifade eder?
Yeni Politikalar Senaryosu’nda elektrik,
yenilenebilir enerji ve verimlilikteki artışlar,
kömür tüketimindeki artışı durdurmaktadır.
Kömür tüketimi, iki yıllık düşüşün ardından
2017’de tekrar yükşelişe geçmiştir. Ancak,
yeni kömür santrali nihai yatırım kararları, son
yıllardaki düzeyin çok altında seyretmektedir.
İnşaat
halindeki
kömürlü
santraller
tamamlandıktan sonra, 2020 yılından itibaren
yeni kömürlü santral projelerinde sert bir
düşüş yaşanmaktadır. Fakat kömürün dünya
elektrik üretim portföyünden çıkarılması için
henüz erkendir: Asya’da bir kömür santralinin
ortalama ömrü 15 yıldan az iken, bu rakam
gelişmiş ekonomilerde 40 yıl civarındadır.
Kömürün sanayide kullanımında hafif artışla
birlikte, Yeni Politikalar Senaryosu’nda 2040’a
kadar dünya kömür tüketimi yatay seyretmekte;
Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki düşüş,
Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki artışlar ile
dengelenmektedir.
Otomobillerde
petrol
kullanımı
2020
ortalarında tavan yapsa da, petrokimya
sektörü, kamyon, uçak ve gemiler, petrol
talebinin yükseliş trendini korumasını
sağlamaktadır.
Konvansiyonel
otomobil
filosunda yakıt verimliliğinin artması, 2040

itibarıyla yollarda olması beklenen 300 milyon
elektrikli otomobilin ortadan kaldıracağı günde
3 milyon varil (mv/g) talebin üç katının, hiç
oluşmamasını sağlamaktadır. Ancak toplam
petrol talebinin dörtte birini oluşturan binek
araçları segmentinde elde edilen değişim hızının
benzeri diğer alanlarda görülmemektedir.
Petrokimya, petrol tüketiminde artışın en büyük
kaynağıdır. Dünya plastik geri dönüşüm oranının
ikiye katlanması halinde dahi, öngörülen günlük
5 milyon varilden fazla artışın en fazla 1,5
milyon varili önlenmiş olabilir. Yeni Politikalar
Senaryosu’nda 106 milyon varil/güne ulaşan
talebin tümü, gelişmekte olan ekonomilerden
kaynaklanmaktadır.
Doğalgaz 2030 yılında kömürü geride
bırakarak dünya enerji portföyünde ikinci
büyük yakıt haline gelmektedir. Dünya gaz
kullanımında %45 oranındaki artışa en büyük
katkıyı sanayi kullanıcıları yapmaktadır. Başta
Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde
artan talep nedeniyle LNG ticareti iki katına
çıkmaktadır. Yeni Asya pazarlarına yollar açan
Rusya, dünyanın en büyük gaz ihracatçısı olmayı
sürdürmektedir. Avrupa enerji piyasalarının
giderek daha fazla entegre olması, alıcılara yeni
gaz tedarik seçenekleri sunmaktadır. Elektrik
sistemlerinde rüzgar ve güneş enerjisinin daha
çok pay alması Avrupa’da gaz yakıtlı santral
kullanımını düşürürken, mevcut binalarda
yapılacak iyileştirmelerle ısınma amaçlı gaz
tüketimi de azalmaktadır. Ancak gaz, özellikle
kış mevsiminde, ısınma ve kesintisiz elektrik
arzı bakımından hayati önem taşımayı
sürdürmektedir.
Emisyon ve erişimde neredeyiz ve nerede
olmak istiyoruz?
Yeni Politikalar Senaryosu’nda enerji kaynaklı
CO2 salımı 2040’a kadar hafif yükseliş
trendini sürdürmesi, iklim değişikliğiyle
mücadele için bilimin belirttiği yörüngenin
çok uzağındadır. Ülkeler toplu halde, Paris
Anlaşması’nın bir parçası olarak verdikleri
ulusal taahhütlere uymaya hazırdır. Ancak bu
önlemler, global emisyonlarda tepe noktasına
erken ulaşılabilmesi için yetersizdir. Öngörülen
emisyon trendi, enerji kullanımının çevresel
sonuçlarına müdahale etmekte toplu halde
büyük başarısızlığı temsil etmektedir. Bu
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senaryoda ana kirleticilerin daha az salım
yapması, kötü hava kalitesine bağlı erken
ölümlerdeki artışı durdurmaya yeterli değildir.
Dünyada elektriğe erişimi olmayan kişilerin
sayısı 2017’de ilk kez 1 milyarın altına inmişse
de, enerji erişimindeki trendler de global
hedeflerin altında kalmaktadır. Yeni Politikalar
Senaryosu’nda, erişim açısından Hindistan
önde gelmek üzere iyileşmeler gözlenmektedir.
Bununla birlikte, çoğu Sahra Altı Afrika’nın kırsal
yerleşimlerinde bulunan 700 milyondan fazla
insanın 2040 yılında hala elektriksiz olacağı
ve pişirme amaçlı yakıt olarak geleneksel
biyokütle bağımlılığının azaltılmasında yavaş
ilerleme kaydedildiği görülmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu, enerjiye
erişim, hava kalitesi ve iklim hedeflerine
ulaşmak için entegre bir strateji sunarken,
tüm sektörlerin ve düşük karbonlu
teknolojilerin (karbon yakalama, kullanım
ve depolama dahil) dünyada kapsamlı bir
enerji dönüşümüne katkıda bulunduğunu
temel almaktadır. Bu senaryoda elektrik
sektörü, düşük emisyonlu üretimin uygulamaya
geçmesiyle daha hızlı ve daha çok yol kat
etmektedir.
Enerjiye
evrensel
erişimin
sağlanmasında ana yolu yenilenebilir enerji
teknolojileri sağlamaktadır. Verimliliği arttırmaya
yönelik olarak ekonomik açıdan elverişli tüm
yollar uygulanarak toplam enerji talebi 2040
yılında bugünkü düzeyle aynı kalmaktadır. Nihai
tüketimde elektrifikasyondaki kuvvetli artışın
yanında, yenilenebilir enerjinin ısınma ve ulaşım
amacıyla doğrudan kullanımı da (biyoenerji,
güneş ve jeotermal) hızla yaygınlaşmaktadır.
Yenilenebilir enerjinin payı, elektrik üretim
portföyünde mevcut dörtte bir oranından
2040 itibarıyla üçte ikiye yükselmekte, ve ısı
üretimi bakımından %10’dan %25’e çıkarken,
ulaşımdaki payı da %3,5’tan %19’a ulaşmaktadır
(doğrudan ve yenilenebilir kaynaklı elektrik
gibi dolaylı kullanım dahil). İlk kez bu WEO’da,
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’na eklenen
su boyutu, su ile ilgili kısıtların yakıt ve teknoloji
tercihlerini nasıl etkileyebileceğini gösterirken;
temiz su ve kanalizasyon hizmetlerine evrensel
erişimin sağlanması için gereken enerji de
detaylandırılmaktadır.
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Petrol ve gazın kendi çevre performansları
iyileştirilebilir mi?
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’nda dahi,
2040 itibarıyla doğalgaz ve petrol dünyanın
enerji talebinin karşılanmasında önemli paya
sahip olmayı sürdürmektedir. Tüm petrol ve
gaz kaynaklarının çevreseletkisi aynı değildir.
Petrol ve gazın üretimi, işlenmesi ve tüketicilere
ulaştırılmasında dolaylı emisyonlara yönelik
ilk kapsamlı küresel tahminlere göre, bu
süreçler enerji sektörü sera gazı (karbondioksit
ve metan dahil) salımının yaklaşık %15’ini
oluşturmaktadır. Çeşitli kaynakların emisyon
yoğunlukları arasında büyük farklar vardır:
Petrol için en yüksek emisyondan en düşüğüne
geçiş, toplam salımı %25 azaltırken, aynısı gaz
için yapıldığında emisyonlarda %30 azaltma
sağlanabilmektedir.
Petrol ve gazın tüketicilere ulaştırılmasından
kaynaklanan emisyonların azaltılması için
daha pek çok adım atılabilir. Pek çok öncü
şirketlerin bu konuda vermiş olduğu taahhütler,
yaygın bir şekilde benimsenip uygulanmaları
durumunda emisyonlar üzerinde ciddi oranda
etkili olabilecektir. Maliyet açısından en verimli
yaklaşımlardan ikisi, metan salımını azaltmak
ve alevlemeyi (flaring) durdurmaktır. “Oyun
değiştirici” seçenekler arasında ise petrol
geri kazanımını arttırmak için CO2 kullanımı,
faaliyetlerde düşük karbonlu elektriğin daha
fazla kullanımı ve karbon yakalama yoluyla
hidrokarbonların hidrojene dönüştürülmesi
yer almaktadır. Başta Japonya olmak üzere
birçok ülke, enerji sistemlerinde sıfır emisyonlu
hidrojenin rolünü arttırma olanaklarına
yakından bakmaktadır.
Fosil yakıt arzına yapılan yatırım, tüketim
trendlerinden ayrı mı seyrediyor?
Günümüzdeki yeni üretim projelerinde, fosil
yakıt talebinin her an düşmeye başlayabileceği
hesaba katılmaktadır. Ancak, Yeni Politikalar
Senaryosu’nda bu durum fosil yakıt arzında
kısıntı ile sonuçlanabilir ve fiyatların daha
da yükselmesine yol açabilir. Gelecekte en
büyük arz kıtlığı riski petrolde görünmektedir.
Son üç yılda onaylanan yeni konvansiyonel
ham petrol projelerinin ortalama düzeyi, Yeni
Politikalar Senaryosu’ndaki talep öngörülerine
göre 2025’e kadar piyasayı dengelemek için
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gerekenin sadece yarısıdır. ABD kaya petrolünün
tek başına bu boşluğu doldurabilmesi mümkün
görünmemektedir. Öngörülerde, ABD kaya
petrolünün 2025’e kadar ikiye katlanması
yer almakla birlikte, yeni konvansiyonel proje
eksikliğinin kapatılabilmesi için bunun üç
kattan fazla artması gerekebilecektir. Öte
yandan, LNG piyasasında 2020’lerin ortasında
meydana gelebilecek ani daralma riski, özellikle
Katar ve Kanada’da başlatılan yeni büyük
projelerle hafifletilmiştir.
Enerjinin uzun vadeli geleceğini devlet
politikaları şekillendirecek.
Hızlı ve en düşük maliyetli enerji dönüşümleri
için, daha temiz, akıllı ve verimli enerji
teknolojilerine
yatırımın
hızlandırılması
gerekmektedir. Ancak politika yapıcıların,
elektrik şebekeleri de dahil olmak üzere
enerji arzındaki tüm kilit unsurların sağlamlık
ve güvenilirliğini temin etmesi şarttır.
Hidrokarbon tarafındaki geleneksel arz
kesintisi ve yatırım risklerinde hafifleme işareti
görülmemektedir; bilakis enerji dönüşümü
ilerledikçe bu riskler artabilir. Elektrik
sistemlerindeki değişimler çerçevesinde, enerji
sistemlerinde karbon yoğunluğu azaltılırken,
piyasa tasarımlarının sağlam kalmalarını temin
etmek için sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
Dünyada enerji arzının tüm alanlarında her
yıl ihtiyaç duyulan 2 trilyon dolarlık yatırımın
%70’inden fazlası, ya devlet kurumları
tarafından, ya da regülasyonla belirlenmiş
tam veya kısmi gelir garantisi karşılığında
gerçekleşmektedir. Kamu kurumları tarafından
oluşturulacak çerçeveler, enerji verimliliği
ve teknoloji inovasyonunda artışın hızını da
belirlemektedir.
Hükümetlerin
politikaları
ve tercihleri, önümüzdeki yolun bizi nereye
götüreceğini şekillendirmekte çok önemli rol
oynayacaktır.
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3.2 DÜNYA PİYASASI VERİLERİ
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2016
Enerji İstatistikleri Yıllığı, 1929-1950 Yılları
Arasında Dünya Enerji Kaynakları adı altında
başlayan, dünya enerji eğilimlerini özetleyen,
yıllık olarak uluslararası karşılaştırılabilir

istatistiklerin
derlemelerini
içeren
bir
çalışmadır. Raporda sunulan ülkelere göre
benzin, motorin ve LPG verileri aşağıda yer
almaktadır. Grafiklerde ilk 10 ülke, daha sonra
Türkiye sıralamasıyla birlikte verilmiştir.

185.931
167.161

ŞEKİL 2: Dünyada Motorin Arzı (1000 Mt)

76.691
46.756 45.952

37.473 35.070
30.700 28.883

22.206
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54.379

16. sıra

401.310

ŞEKİL 3: Dünyada Benzin Arzı (1000 Mt)

117.438
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a

38.417 34.631 33.858 31.042 30.558 24.537 23.039 21.652 2.240

45. sıra

50.340

ŞEKİL 4: Dünyada LPG Arzı (1000 Mt)
31.823
22.035

17.548

14.734
9.252

9.085

7.321

6.672

6.133

4.202

12. sıra

Kaynak: Birleşmiş Milletler Enerji İstatistikleri Yıllığı - 2016
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3.331 3.218
3.139 3.024

2.708

2.544

2.330 2.222
2.187

1.991

279

100. sıra

ŞEKİL 5: Dünyada Kişi Başı Motorin Arzı (Kg)

1.246
1.075
842

787

742

714

666

657

649

647

28

173. sıra

ŞEKİL 6: Dünyada Kişi Başı Benzin Arzı (Kg)
616

414

365

336
206

193

190

185

182

176
53

65. sıra

ŞEKİL 7: Dünyada Kişi Başı LPG Arzı (Kg)
Kaynak: Birleşmiş Milletler Enerji İstatistikleri Yıllığı - 2016
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3.3 VISION 2050: RAFİNAJ ENDÜSTRİSİ VE SIVI YAKITLARDA DÖNÜŞÜME GİDEN YOL
FuelsEurope, Avrupa genelinde düşük karbonlu
yakıtlar için uzun dönem hedefleri içeren, rafinaj
endüstrisinin 2050 Vizyonu’nu Gayrıresmi
Enerji Konseyi’nde açıklamıştır. Yenilenebilir
enerji, atık ve tutulan CO2 gibi yeni ham
maddelere kademeli olarak geçişin sağlanması
ve doğru politika çerçevesinin oluşturulması
sayesinde bu vizyon, yaygın olarak kullanılmakta
olan mevcut altyapı ile ulaştırmada CO2
emisyonlarını azaltmak, ağır hizmet, denizcilik
ve havacılık dahil tüm ulaşım sektörlerinde
kullanılmakta olan araçların emisyonlarının
azaltılmasına katkıda bulunmak için maliyet
etkin bir seçenek haline gelebilecektir.
Avrupa Birliği, küresel iklim değişikliği sorunuyla
mücadelede dünyaya öncülük etme hedefini
kararlılıkla sürdürmektedir.
AB rafinaj endüstrisi karbondioksit salınımını
azaltmaya devam ederek ve hem ekonomiye
hem de vatandaşlara düşük karbonlu yakıtlarla
birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu ürünler
sunarak bu hedefe katkıda bulunmaktadır.
Farklı enerji ve enerji taşıyıcısı türlerinin
geliştirilmesi, ekonomiye esneklik ve direnç
kazandıracak, ayrıca piyasaya farklı sektörler
ve kullanım alanlarına yönelik ideal çözümler
sunarak katkıda bulunacaktır. Diğer yakıtlarda
görülmeyen, eşsiz özelliklere sahip sıvı yakıtlar,
ulaşım sektöründe birçok farklı alanda
kullanılmaya devam edecektir. Bu nedenle
AB rafinaj endüstrisi, taşıyıcı görevi gören
düşük karbonlu elektronlar, gaz ve hidrojen
maddelerini tamamlamak üzere piyasaya
düşük karbon içerikli yakıt seçenekleri sunarak,
geleceğin enerji tercihlerinde önemli ve kalıcı
bir rol oynayacaktır. Teknoloji ve sektörler
arası işbirliği, söz konusu düşük karbonlu sıvı
yakıtların üretimini kolaylaştıracak etkenler
arasındadır.
AB rafinaj endüstrisinin katkıları yine
AB’nin sanayi stratejisi ve geçiş sürecine
olanak tanıyacak bir politika çerçevesiyle
güçlendirilebilir. Bu çerçeve, ayrıca rafinerilere
giderek azalan yurtiçi piyasa talebi ve şiddeti
her geçen gün artan uluslararası rekabet
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ortamı karşısında ekonomik canlılık kazanma
fırsatı sunacaktır.
Avrupa İçin Düşük Karbonlu Sıvı Yakıt Vizyonu
■■ Vizyonumuz, Avrupa’da yaşayan insanlar
ve faaliyet gösteren işletmelere, giderek çok
daha verimli hâle gelen araç teknolojilerinde
kullanılmak ve uzun vadede düşük salınım
ve sağlam ekonomi hedefine ulaşılmasına
yardımcı olmak üzere, karbon yoğunluğu
giderek daha da azaltılan yakıtlar ve ürünler
sunmaktır.
■■ ‘Geleceğin Rafinerisi’ adını verdiğimiz,
teknolojik bilgi birikimi ve esnek altyapılara
dayalı bu vizyon doğrultusunda, yenilenebilir,
atık ve depolanmış karbondioksit gazı ve
benzeri besleme stokları, çok daha verimli
üretim merkezlerinde, giderek daha fazla
kullanılacak, ayrıca endüstri kümelerine
entegrasyon sağlanacak ve kimyasal madde,
uzaktan ısıtma, sürdürülebilir biyoyakıt ve
enerji endüstrileri ile bir sinerji yakalanacaktır.
Söz konusu endüstriyel kümeler; yenilenebilir
hidrojen, atık karbon, sürdürülebilir biyokütle,
atıklar, artık ısı, doğal ve sentetik ham petrol
ve yenilenebilir enerji gibi besleme stoklarını
ve yarı mamulleri işleyerek zengin bir çeşitlilik
oluşturacaktır.
■■ Vizyonumuz oldukça iddialı görünse de, asla
imkânsız değildir. Bu hedefe ulaşılması hem
köklü hem de yeni teknolojilere, ayrıca sirküler
ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri üzerine
temellendirilmiş endüstriyel işbirliği modellerine
bağlıdır. Fakat bu hususta çalışmaların yolunu
açacak bir politika çerçevesine de ihtiyaç
duyulacaktır.
■■ Vizyonumuz, ulaşım sektörü ve diğer
endüstriyel alanlarda giderek daha verimli bir
şekilde kullanılan düşük karbonlu ürünlerle
birlikte, AB’yi iklim değişikliğinin hafifletilmesi
hedefine
ulaştıracak
araçları
topluma
kazandırmaktır.
■■ Vizyonumuz, Avrupa için düşük karbonlu
teknoloji üretiminde endüstriyel bir fırsat alanı
oluşturmakta ve bu teknolojileri küresel iklim
değişikliğiyle mücadele çabasının bir parçası
olarak tüm dünyaya sunmaktadır.
Vizyonumuz doğrultusunda diğer sektörlerle
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ve politika üretici makamlarla işbirliği kurma
yönünde tam bir kararlılıkla hareket ediyoruz.
Bu bağlamda hedefimiz, iklim çalışmalarına
öncülük ederek ve ekonomik zenginliğe katkıda
bulunarak, uzun vadede Avrupa’ya yönelik
endüstri ve enerji çözümlerinde önemli bir
aktör olarak görev almaktır.
Avrupa ve Dünyada Uzun Yıllar Daha Devam
Edecek Sıvı Yakıt ve Ürün İhtiyacı
■■ Bir asırdan fazla bir süredir kullanımda
olmalarına rağmen hidrokarbon sıvı yakıtlar,
üstün enerji yoğunlukları sayesinde ulaşım
sektöründeki rakipsizliğini sürdürmektedir ve
bugün hâlen taşınabilir enerji depolama ve
dağıtımı alanındaki en iyi teknolojidir. Ulaşım
sektörü ve sanayi alanındaki hiçbir teknoloji,
sıvı yakıtlar olmadan çalıştırılmaya uygun
değildir.
■■ Bir yandan AB ve dünya genelindeki iklim
değişikliği hedeflerini gerçekleştirmek, diğer
yandan insanlar ve sanayi çevreleri için hayati
önem taşıyan ekonomik mobilite fırsatlarını
sürdürebilmek
için
“düşük
karbonlu”
elektronlara ve “düşük karbonlu” moleküllere
ihtiyaç duyulacaktır. Elektronlar kentlerde
kullanılan binek araçlar ve yük taşıma araçları
için tercih edilebilir bir alternatif sunmakta
fakat uzun mesafelerde karayolu taşımacılığı,
havacılık ve deniz taşımacılığı, ayrıca petrokimya
besleme stokları, yağ endüstrisi ve diğer
ürünlerde kullanılan sıvı yakıtlardaki molekül
ihtiyacının devam edeceği görülmektedir.
■■ Düşük karbonlu sıvı yakıtlar, ulaşım
sektöründen kaynaklanan karbondioksitin
azaltılmasına yönelik en maliyet etkin
seçeneklerden biridir. Bu durum kısmen,
genellikle devlet desteğiyle, yeni altyapıların
kurulmasını gerektiren diğer enerji çözümleriyle
karşılaştırıldığında kendisine net bir avantaj
sağlayan, kullanımdaki geniş ve güvenilir
dağıtım altyapısından kaynaklanmaktadır.
■■ Karayolu
taşımacılığında
ve
ulaşım
sektöründe daha az salınım hedefine
giden yolda düşük karbonlu moleküller,
bugün kullanılan tüm araçlarda salınım
düzeylerinin azaltılmasına kısa sürede katkıda
bulunacaktır. Fakat sayıları giderek artan
diğer yeni teknolojilerde olumlu sonuçlar elde
edebilmek için çok daha uzun sürelere ihtiyaç
duyulmaktadır.

■■ Ulaşım sektörünün tüm alanlarında yaşam
döngüsüne düşük salınımlı mobilite fırsatı
kazandıracak düşük karbonlu sıvı yakıtların
üretiminde, sürdürülebilir biyoyakıtlar, CCS/
CCU , yenilenebilir hidrojen ve sıvı enerjiler gibi
birçok farklı teknolojiye ihtiyaç duyulacaktır.
Geleceğin Rafineri Modeli ve Enerjideki Geçiş
Sürecine Katkıları
■■ AB rafinerileri, endüstri kümelerine entegre
yapıdaki düşük karbon üretim merkezlerinde
doğru bir şekilde konuşlandırılmıştır. Bu
rafineriler, ürünlerinin kimyasal formüllerini
oluşturmak ve en verimli hâle getirebilmek
için gerekli birçok teknolojiye sahiptir.
Ayrıca rafineriler ve petrokimya sahalarının
birçok alanda yürüttüğü işbirliği çalışmaları,
bu iki sektör arasındaki sinerjinin sanayi
kümelerindeki rekabete ne derece katkı
sağlayacağını gözler önüne sermektedir.
■■ Geleceğin rafineri modelinde, yeni düşük
karbon teknolojileri üreterek endüstri kümesinde
oluşan ya da ürünlerden kaynaklanan genel
salınım oranının azaltmasına yönelik ortak
girişimlerle, söz konusu endüstriyel işbirliği
daha ileri boyutlara taşınacaktır.
■■ Modelde, enerji yönetim sistemlerindeki
gelişmeler ve yeni teknolojilerin benimsenmesi
aracılığıyla endüstriyel işlemlerin karbon
verimliliğinin daha da arttırılması için çaba sarf
edilecektir.
■■ Ayrıca düşük karbonlu yakıtların ve diğer
düşük karbonlu ürünlerin üretimine yönelik
yatırım destekleri de sürdürülecektir.
■■ Bu bağlamda, tüm değer zincirinde karbon
salınım miktarının azaltılmasına yönelik olarak
diğer endüstri alanlarıyla yürütülecek işbirliğine
dayalı projelerin genişletilmesi, derinleştirilmesi
ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Rafineri endüstrisi, enerji sektöründeki geçiş
sürecinde ve sonrasında, topluma düşük
karbonlu ürünler sunarken, aynı zamanda
AB ekonomisine katkıda bulunacak nitelikli
iş alanları sunmaya ve bilimsel ve finansal
çalışmalar yürütmeye de devam edecektir.
Bu Vizyon doğrultusunda gerçekleştirilecek
çalışmalar, ayrıca AB genelinde enerji çeşitliliği
ve kaynak güvenliği sağlayacaktır. Sektörler
arası işbirliği ile birlikte AB’ye düşük karbon
teknolojilerinde dünya liderliği kazandırılacak,
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teknoloji ve iş modellerinin ihraç edilmesi için
gerekli fırsatlar oluşturulacaktır.
Politika Desteği
AB ve Üye Ülkelerini, bu Vizyonu aşağıdaki
önerileri uygulayarak hayata geçirmeye ve
AB rafineri sektörüne katkıda bulunmaya
çağırıyoruz:
■■ Düşük karbonlu sıvılar ve ürünlere yönelik
teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını,
ayrıca bu ürünlerin geniş çevrelerde
yaygınlaştırılması için gerekli endüstriyel
işbirliği çalışmalarını desteklemek üzere, söz
konusu vizyonun AB endüstri ve teknoloji
stratejisi ile birlikte Avrupa’ya yönelik araştırma
ve geliştirme programlarına dâhil edilmelidir.
■■ Yatırımcılara istikrar ve öngörülebilirlik sunan
ve geçiş stratejinin başarısı için uzun vadede
(20+ yıl) süreklilik sağlayacak olan teknoloji
bağımsızlığını koruyacak bir politika çerçevesi
uygulanmalıdır.
■■ Mevcut teknolojiler ve öngörülen öğrenme
eğrilerine bakıldığında, düşük karbonlu
çözümlerin uygulanması oldukça maliyetli
görünmektedir. Bu nedenle AB içerisindeki
sektörlerin uluslararası alanda rekabet güçlerini
koruyabilmek ve ithal ürünlerde artışa, kaynak
güvenliğinde ise düşüşe neden olacağı göz
önünde bulundurularak, üretim faaliyetlerinin
daha elverişli iklim şartlarına sahip ülkelere
taşınmasını önlemek amacıyla gerekli adımlar
atılmalıdır.
FuelsEurope, Avrupa genelinde düşük karbonlu
yakıtlar için uzun dönem hedefleri içeren, rafinaj
endüstrisinin 2050 Vizyonu’nu 18 Nisan 2018
tarihinde Sofya’da düzenlenen Gayrı Resmi
Enerji Konseyi’nde açıkladı.
Yenilenebilir enerji, atık ve tutulan CO2 gibi
yeni ham maddelere kademeli olarak geçişin
sağlanması ve doğru politika çerçevesinin
oluşturulması sayesinde bu vizyon, yaygın
olarak kullanılmakta olan mevcut altyapı ile
ulaştırmada CO2 emisyonlarını azaltmak,
ağır hizmet, denizcilik ve havacılık dâhil tüm
ulaşım sektörlerinde kullanılmakta olan
araçların emisyonlarının azaltılmasına katkıda
bulunmak için maliyet etkin bir seçenek olarak
değerlendiriliyor.
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Konferansta, FuelsEurope Genel Müdürü John
Cooper, rafinaj endüstrisinin Avrupa için düşük
karbonlu sıvı yakıt tedarik etme konusundaki
uzun dönemli vizyonunu açıkladı. Cooper,
“Uzun vadede sıvılara ihtiyacımız olacak.
Üstün enerji yoğunluğu sayesinde hidrokarbon
sıvı yakıtlar, taşımacılıkta kullanım için eşsiz
performans sunuyor; portatif enerji depolama
ve sevkiyatının en iyi biçiminin hidrokarbon
sıvı yakıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden
sıvı yakıtları göz ardı edemeyiz. Binek araçların
elektrifikasyonunda kaydedilen umut verici
gelişmelere rağmen, ağır hizmet, denizcilik
ve havacılık için halihazırda daha az sayıda
sürdürülebilir teknoloji var. Bu sektörler
sıvı yakıtlar olmadan mevcut halde devam
edemeyebilirler” ifadelerini kullandı.
Rafinaj Endüstrisi’nin vizyonu, Avrupa’daki halk
ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için
yenilenebilir enerji, atık ve tutulan CO2 gibi yeni
ham maddelerin kullanımını giderek artırarak,
aşamalı olarak daha düşük oranlarda karbon
yoğunluğuna sahip sıvı yakıtlar ve ürünlerden
oluşuyor. Bu vizyon; sürdürülebilir biyoyakıtlar,
karbon yakalama ve depolama (CCS) / karbon
yakalama ve kullanma (CCU), yenilenebilir
hidrojen ve elektrikten elde edilen sıvılar gibi
düşük karbonlu sıvıları üretmek için birçok farklı
teknolojiye dayanıyor. Her biri, tüm ulaştırma
segmentlerinde yaşam döngüsü boyunca sera
gazı (GHG) yoğunluğunu azaltma potansiyeline
sahip.
Konferansta, özetle aşağıdaki ifadelere yer
verildi:
■■ Vizyon, Avrupa’da yaşayan insanlar ve faaliyet
gösteren işletmelere, giderek çok daha verimli
hale gelen araç teknolojilerinde kullanılmak ve
uzun vadede düşük salınım, sağlam ekonomi
hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak üzere,
karbon yoğunluğu giderek daha da azaltılan
yakıtlar ve ürünler sunuyor.
■■ ‘Geleceğin Rafinerisi’ adını verilen, teknolojik
bilgi birikimi ve esnek altyapılara dayalı vizyon
doğrultusunda, yenilenebilir, atık ve depolanmış
karbondioksit gazı ve benzeri besleme stokları,
çok daha verimli üretim merkezlerinde, giderek
daha fazla kullanılması, ayrıca endüstri
kümelerine entegrasyon sağlanacak ve
kimyasal madde, uzaktan ısıtma, sürdürülebilir
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biyoyakıt ve enerji endüstrileri ile bir sinerji
yakalanması hedefleniyor.
■■ Hedefe ulaşılmasının hem köklü hem de yeni
teknolojilere, ayrıca sirküler ekonomi ve kaynak
verimliliği ilkeleri üzerine temellendirilmiş
endüstriyel iş birliği modellerine bağlı olduğu
belirtiliyor. Fakat bu hususta çalışmaların
yolunu açacak bir politika çerçevesine de
ihtiyaç duyulacağının altı çiziliyor.
■■ Bir asırdan fazla bir süredir kullanımda
olmalarına rağmen hidrokarbon sıvı yakıtlar,
üstün enerji yoğunlukları sayesinde ulaşım
sektöründeki rakipsizliğini sürdürüyor. Ulaşım
sektörü ve sanayi alanındaki hiçbir teknoloji,
sıvı yakıtlar olmadan çalıştırılmaya uygun değil.
■■ Bir yandan AB ve dünya genelindeki iklim
değişikliği hedeflerini gerçekleştirmek, diğer
yandan insanlar ve sanayi çevreleri için hayati
önem taşıyan ekonomik mobilite fırsatlarını
sürdürebilmek
için
“düşük
karbonlu”
elektronlara ve “düşük karbonlu” moleküllere
ihtiyaç duyulacaktır. Elektronlar kentlerde
kullanılan binek araçlar ve yük taşıma araçları
için tercih edilebilir bir alternatif sunmakta
fakat uzun mesafelerde karayolu taşımacılığı,
havacılık ve deniz taşımacılığı, ayrıca petrokimya
besleme stokları, yağ endüstrisi ve diğer
ürünlerde kullanılan sıvı yakıtlardaki molekül
ihtiyacının devam edeceği görülmektedir.
■■ Düşük karbonlu sıvı yakıtlar, ulaşım
sektöründen kaynaklanan karbondioksitin
azaltılmasına yönelik en maliyet etkin
seçeneklerden biridir. Bu durum kısmen,
genellikle devlet desteğiyle, yeni altyapıların
kurulmasını gerektiren diğer enerji çözümleriyle
karşılaştırıldığında kendisine net bir avantaj
sağlayan, kullanımdaki geniş ve güvenilir
dağıtım altyapısından kaynaklanmaktadır.
■■ Karayolu
taşımacılığında
ve
ulaşım
sektöründe daha az salınım hedefine
giden yolda düşük karbonlu moleküller,
bugün kullanılan tüm araçlarda salınım
düzeylerinin azaltılmasına kısa sürede katkıda
bulunacaktır. Fakat sayıları giderek artan
diğer yeni teknolojilerde olumlu sonuçlar elde
edebilmek için çok daha uzun sürelere ihtiyaç
duyulmaktadır.
■■ Ulaşım sektörünün tüm alanlarında yaşam
döngüsüne düşük salınımlı mobilite fırsatı
kazandıracak düşük karbonlu sıvı yakıtların
üretiminde,
sürdürülebilir
biyoyakıtlar,

yenilenebilir hidrojen ve sıvı enerjiler gibi birçok
farklı teknolojiye ihtiyaç duyulacaktır.
■■ AB rafinerileri, endüstri kümelerine entegre
yapıdaki düşük karbon üretim merkezlerinde
doğru bir şekilde konuşlandırılmıştır. Bu
rafineriler, ürünlerinin kimyasal formüllerini
oluşturmak ve en verimli hale getirebilmek
için gerekli birçok teknolojiye sahiptir. Ayrıca
rafineriler ve petrokimya sahalarının birçok
alanda yürüttüğü iş birliği çalışmaları,
bu iki sektör arasındaki sinerjinin sanayi
kümelerindeki rekabete ne derece katkı
sağlayacağını gözler önüne sermektedir.
■■ Geleceğin rafineri modelinde, yeni düşük
karbon teknolojileri üreterek endüstri kümesinde
oluşan ya da ürünlerden kaynaklanan genel
salınım oranının azaltmasına yönelik ortak
girişimlerle, söz konusu endüstriyel iş birliği
daha ileri boyutlara taşınacaktır.
■■ Modelde, enerji yönetim sistemlerindeki
gelişmeler ve yeni teknolojilerin benimsenmesi
aracılığıyla endüstriyel işlemlerin karbon
verimliliğinin daha da artırılması için çaba sarf
edilecektir.
■■ Ayrıca düşük karbonlu yakıtların ve diğer
düşük karbonlu ürünlerin üretimine yönelik
yatırım destekleri de sürdürülecektir.
■■ Bu bağlamda, tüm değer zincirinde karbon
salınım miktarının azaltılmasına yönelik olarak
diğer endüstri alanlarıyla yürütülecek iş birliğine
dayalı projelerin genişletilmesi, derinleştirilmesi
ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
■■ Düşük karbonlu sıvılar ve ürünlere yönelik
teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını,
ayrıca bu ürünlerin geniş çevrelerde
yaygınlaştırılması için gerekli endüstriyel iş
birliği çalışmalarını desteklemek üzere, söz
konusu vizyonun AB endüstri ve teknoloji
stratejisi ile birlikte Avrupa’ya yönelik araştırma
ve geliştirme programlarına dahil edilmelidir.
■■ Yatırımcılara istikrar ve öngörülebilirlik
sunan ve geçiş stratejinin başarısı için uzun
vadede (en az 20 yıl) süreklilik sağlayacak olan
teknoloji bağımsızlığını koruyacak bir politika
çerçevesi uygulanmalıdır.
■■ Mevcut teknolojiler ve öngörülen öğrenme
eğrileri değerlendirildiğinde, düşük karbonlu
çözümlerin uygulanması oldukça maliyetli
görünmektedir.
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3.4 AVRUPA AKARYAKIT PİYASASI
Avrupa’da Petrol Talebi
AB üyesi 28 ülkenin toplam petrol talebi 2018
yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %1,3
yükselerek 638,5 milyon tona ulaşmıştır.

Petrol talebi en çok düşen AB üyesi ülkeler ise
Hollanda (%-5,17), Çek Cumhuriyeti (%-3,9) ve
Almanya (%-3,5) olmuştur.

Petrol talebinde en yüksek artış kaydeden
ülkeler arasında, sırasıyla %16,8, %14,2
ve %11,5 artış oranına sahip olan Polonya,
Litvanya ve Letonya’dır.

Not: Yuvarlama sebebiyle rakamların toplamı
tam çıkmayabilir.

ŞEKİL 8: Avrupa’da Petrol Talebi

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Wood Mackenzie
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Avrupa’da Kara Yakıtı Talebi
Vergilerle teşvik edilen dizelleşme trendi,
AB’nin kara araçları yakıtı talebinin yapısında
köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.
Benzinden dizele geçiş yaklaşık 25 yıl önce
başlamış ve AB içerisinde hem benzin

talebinde ciddi bir düşüşe hem de dizel
üretiminin yetersiz kalmasına yol açmıştır.
Bununla birlikte 2017’den bu yana bu eğilim
tersine dönmektedir. Avrupa’da motorin talebi
azalırken, benzine olan talep artmaktadır.

ŞEKİL 9: Avrupa’da Kara Araçları Yakıtı Talebi

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Wood Mackenzie

23

DÜNYADAKİ SEKTÖREL GELİŞMELER

Ürün Türleri
Avrupa rafinerilerinde ham petrolden ulaşımdan
ve sanayi yakıtlarından kimyasal hammaddeye
kadar geniş yelpazede ürün üretilmektedir.
Rafineriler aynı zamanda yol inşası ve çatı

kaplama için bitüm, ulaşım ve sanayi için
madeni yağ, çözücüler ve diğer özel ürünleri de
üretmektedir. Üretimin büyük kısmını ulaşım
için üretilen yakıtlar oluşturmaktadır.

ŞEKİL 10: OECD ve Avrupa’da Rafineriden Çıkan Ürün Türleri

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Emisia/ACEA
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1990 yılından bu yana yakıtlar giderek daha temiz hale geliyor ve emisyonlarda ciddi düşüş
kaydediliyor.
1990’dan bu yana rafineri endüstrisi %80’den
daha az SOX, NMVOC ve CO emisyonları
içeren temiz egzozların üretilmesine katkıda
bulunmuştur. NOX emisyonları %60’dan fazla

düşmüştür. Bu belirgin gelişmeler yakıt motoru
verimliliğini geliştirmeyi ve çevresel faydalara
öncülük etmeyi hedefleyen otomotiv endüstrisi
ile kurulan iş birliği sayesinde gerçekleşmiştir.

ŞEKİL 11: Yıllara Göre Emisyon Miktarları

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Avrupa Çevre Ajansı
NOx (NO2 olarak) – Nitrojen Oksit
SOx (SO2 olarak) – Sülfür Oksit
NMVOC – Metan Harici Uçucu Organik Bileşenler
CO – Karbon Monoksit
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Karada Motorin Sülfür Üst Limitleri
Ülkeler farklı sınıflar, bölgeler/şehirler için
veya ortalama içerik için daha düşük limitler
uygulayabilmektedir.

Limitler ve yasal düzenlemeler ile ilgili detaylı
bilgiye www.stratasadvisors.com adresinden
ulaşılabilir.

ŞEKİL 12: Motorin için Azami Kükürt Miktarı

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Stratas Advisors, Mart 2019
Benzin Sülfür Üst Limitleri
Ülkeler farklı sınıflar, bölgeler/şehirler için
veya ortalama içerik için daha düşük limitler
uygulayabilmektedir.

Limitler ve yasal düzenlemeler ile ilgili detaylı
bilgiye www.stratasadvisors.com adresinden
ulaşılabilir.

ŞEKİL 13: Benzin için Azami Kükürt Miktarı

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report - Stratas Advisors, Mart 2019
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2018 Sonu İtibariyle Avrupa’daki Benzin İstasyonlarının Sayısı
2018 yılında Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre ve
Türkiye’de toplam 133.249 petrol istasyonu

250 milyon araca ve 34 milyonun üstünde
kamyona yakıt sağlamıştır.

ŞEKİL 14: Avrupa’da Akaryakıt İstasyonlarının Sayısı

Kaynak: FuelsEurope 2019 Statistical Report Ulusal Petrol Endüstrisi Birlikleri, Federal Ekonomi Bakanlığı, Enerji Genel Müdürlüğü
* 2018 rakamları
** 2016 rakamları
*** Faal ve çok ürünlü servis istasyonları
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PETROYAĞ 25. YILINI KUTLADI
1993
yılında
kurulan ve 2014
yılında 15 milyon
Euro
yatırımla
Gebze
Organize
Sanayi
Bölgesi’ndeki
fabrikasına taşınan Petroyağ, 25. yılını 18
Mart 2018 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda
paydaşları ile kutlamıştır. Yönetim Kurulu
Başkanı Ünal Soysal yaptığı konuşmada, AR-GE
merkezi ile inovatif projelere ve yeni yatırımlara
devam edeceklerini belirtmiştir. Yeni ürünler ile
ihracat miktarını ve ihracat yapılan ülke sayısını
da artırma hedefi içinde olan Petroyağ, bu tip
ürün ve projelerle yurtdışında da bilinirliğini her
geçen gün artırmayı amaçlamaktadır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 29-30
Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak,
fuar açılışında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı’na ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.
Söz konusu plan kapsamındaki hedefleri ve
bunların nasıl uygulanacağını anlatan Albayrak,
enerji verimliliğinin “Milli Enerji ve Maden
Politikası”nın önemli bir yapı taşı olduğunu
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ve söz konusu sunumla yeni bir süreci
başlattıklarını söylemiştir.

“Dünya Enerji Görünümü 2017”başlıklı bir
sunum gerçekleştiren PETDER Yönetim Kurulu
Başkanı Martin Thomsen ise konuşmasında
farklı enerji kaynakları arasında, yüksek
seviyede enerji arzı ve sürekli enerji verimliliği
iyileştirmeleri ile artan bir rekabet olduğuna;
dünya, daha az ile daha çok şey yapmayı
öğrendiğinden, artan enerji talebinin gelecekte
çeşitli yakıt karışımlarıyla karşılanacağına;
2040 yılına kadar petrol, gaz, kömür ve fosil
olmayan yakıtların her biri dünya enerjisinin
yaklaşık dörtte birini karşılayacağına; enerji
talebindeki artışın %40’tan fazlasının ise
yenilenebilir enerji ile karşılanacağına vurgu
yapmıştır. PETDER etkinlik kapsamında fuarda
stantla yer almıştır.
ULUSAL PETROL
TOPLANDI

SANAYİ

DERNEKLERİ

Avrupa akaryakıt sektörünü temsil eden
FuelsEurope tarafından düzenlenen Ulusal
Petrol Sanayi Dernekleri (NOIAs) buluşması
23 Mart 2018’de Brüksel’de gerçekleşmiştir.
PETDER’in de katılımcı olduğu toplantının
ana gündeminde Sofya’da gerçekleştirilecek
olan konferans ve basın toplantısı yer
almıştır. FuelsEurope’un “Vision 2050” olarak
lansmanını yaptığı, sektörümüzdeki karbon
emisyonlarının nasıl azaltılabileceğini anlatan
sunum ve görseller değerlendirilmiştir.
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ÇEVRESEL
PERFORMANS
ARA
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

“Vision 2050 Konferansı” 18 Nisan 2018
tarihinde Sofya’da gerçekleşmiştir.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) tarafından Türkiye’nin Üçüncü Çevresel
Performans Değerlendirmesi Raporu’nun
hazırlanması kapsamında 3-5 Nisan 2018
tarihleri arasında Ankara’da, OECD Çevresel
Performans Değerlendirmesi Çalışma Grubu
Sekretaryası heyetinin yetkili temsilcilerinin
katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

FuelsEurope, Avrupa genelinde düşük karbonlu
yakıtlar için uzun dönem hedefleri içeren,
rafinaj endüstrisinin 2050 Vizyonu’nu Sofya’da
düzenlenen Gayrıresmi Enerji Konseyi’nde
açıklamıştır. Doğru politika çerçevesinin
oluşturulması sayesinde bu vizyon, yaygın
olarak kullanılmakta olan mevcut altyapı ile
ulaştırmada CO2 emisyonlarını azaltmak,
ağır hizmet, denizcilik ve havacılık dahil tüm
ulaşım sektörlerinde kullanılmakta olan
araçların emisyonlarının azaltılmasına katkıda
bulunmak için maliyet etkin bir seçenek olarak
değerlendirilmektedir.

Toplantıda endüstri ve birliklerle görüşme
oturumu da düzenlenmiştir. Oturuma akaryakıt
dağıtım sektörü ile ilgili konularda sektörü
anlatmak üzere PETDER katılım göstermiştir.
PETDER tarafından sektörün büyüklüğü
hakkında bilgiler paylaşılarak ve etkileşimde
bulunduğu pazarlar itibariyle önemi belirtilmiştir.
Oturumda ayrıca çalışmalar kapsamında
oluşturulan mevzuatlara uyum ve yaşanan
zorluklar tartışılmıştır. Dernekler tarafından
hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri de
oturumun diğer bir konusunu oluşturmuştur.
Bu hususta PETDER tarafından 2010 yılından
beri sürdürülen “Bir Varil Bir Ağaç” projesi ile
ilgili bilgi verilmiştir. Proje kapsamında 2017 yılı
dahil olmak üzere toplam 91.500 adet fidan
dikildiği verisi paylaşılmıştır.
OECD tarafından üye ülkelerince çevre
sektöründe
kaydedilen
gelişmelerin
belirlenmesi için belli aralıklar ile çevresel
performans
inceleme
çalışmaları
gerçekleştirilmekte ve söz konusu çalışmaların
neticesinde
raporlar
hazırlanmaktadır.
Çevresel
performans
değerlendirmeleri
uluslararası alanda ülkeler açısından referans
belgeler olarak kabul edilmektedir. Çevresel
performans
değerlendirmelerinde,
diğer
emsal değerlendirme raporlarında olduğu gibi,
üye ülkelerin birbirlerinin performanslarını
incelemesinin
ve
değerlendirmesinin
sağlanması hedeflenmektedir.
VISION 2050 KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ
FuelsEurope tarafından Bulgaristan Petrol ve
Gaz Derneği (Bulgarian Petroleum and Gas
Association – BPGA) ile birlikte düzenlenen

PETDER’in de katılım sağladığı konferansta,
FuelsEurope Genel Müdürü John Cooper, rafinaj
endüstrisinin Avrupa için düşük karbonlu sıvı
yakıt tedarik etme konusundaki uzun dönemli
vizyonunu açıklamıştır.
LPG TÜPÜ TAKİP SİSTEMİ KURMA SÜRESİ
UZATILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
hazırlanan “LPG Tüplerinin Piyasada Takip
Edilmesine
İlişkin
Tebliğde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12 Nisan 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Değişiklik doğrultusunda dağıtıcıların
takip sistemini kurma süresi 31.12.2019
tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihten
itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod
etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum
tesislerinde bulundurulamayacaktır ve bu
tüplerin dolum ve satışı yapılamayacaktır.
ATIK YÖNETİMİ
YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

UYGULAMASINA

GİRİŞ

Atık Yönetimi Uygulamasına (MOTAT -Mobil
Tehlikeli Atık Takip Sistemi- / TABS -Tehlikeli Atık
Beyan Sistemi- / KDS -Kütle Denge Sistemi-)
giriş yöntemi değiştirilmiştir. Artık atık motor
yağı bildirimleri için https://ecbs.cevre.gov.
tr adresinden giriş yapılması gerekmektedir.
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Atık üreticileri bağlı bulundukları Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile temasa
geçerek yeni yöntemle MOTAT sistemine giriş
yapabilmektedirler. Mevcut kullanıcılar geçici
olarak sisteme http://motatkds.cevre.gov.tr/
MotatKDS/ GeciciGirisEkrani.zul adresinden
de giriş yapabileceklerdir.
FUELSEUROPE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
FuelsEurope NOIA (National Oil Industry
Associations – Ulusal Petrol Sanayi Dernekleri)
Toplantısı 14 Mayıs 2018 tarihinde Viyana’da
gerçekleşmiştir. PETDER Genel Sekreteri Niyazi
İlter’in de katılım sağladığı toplantıda “Vision
2050” hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜMRÜK VE TİCARET MERKEZİ ORTAK AKIL
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ
Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl
Konferansı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Müsteşar Cenap Aşcı, Müsteşar
Yardımcısı İsmail Yücel, birim amirleri ve lojistik
sektörü temsilcilerinin katılımıyla 9 Mayıs 2018
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ UYGULAMAYA GİRDİ
Bakanlar Kurulu tarafından 17 Mayıs 2018 tarih
ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” ile
benzin, motorin ve otogazda, petrol fiyatları ve
döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda,
bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin
(ÖTV) gerçekleşen artış kadar azaltılmasına
karar verilmiştir. 2018 yılı içinde toplam 34
defa çeşitli ürünlerin ÖTV’si eşel mobil sistemi
ile düzenlenmiştir. Bir litre yakıt için 2018 yılı
içinde benzinden alınan en düşük ÖTV miktarı
1,4842 TL, motorinden alınan en düşük ÖTV
miktarı 0,7519 TL ve otogazdan alınan en
düşük ÖTV miktarı 0,1268 TL olmuştur. Aynı
ürünler için eşel mobil sistemi öncesi ÖTV
miktarları sırasıyla 2,3765 TL, 1,7945 TL ve
0,99568 TL olmuştur.
ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ
17 Temmuz 2018 tarihinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Ana Hizmet Binası’nda, Entegre
Çevre Bilgi Sistemi’ni kullanan kamu kurum ve
kuruluşları, firma yetkililerine ve vatandaşlara
yönelik bilgilendirme amacıyla yapılan eğitime
PETDER tarafından katılım sağlanmıştır.
Eğitimde, sistem ile ilgili eksik olan bilgiler
tamamlanarak, yapılan güncellemeler hakkında
bilgi alınmıştır.
TOBB TÜRKİYE MECLİS TOPLANTILARI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl
Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada,
ticaretin ve lojistiğin önemine işaret etmiştir.
Tüfenkci, uluslararası ticaretin altyapısını
oluşturan lojistik sektörünün öneminin her
geçen gün daha da arttığını, bu nedenle
küresel düzeyde faaliyet gösterecek lojistik
veya e-ticaret şirketleri çıkarmaları gerektiğini
vurgulamıştır. PETDER’in de katılım sağladığı
Konferansta sektör temsilcilerinin yorumları
dinlenmiş ve soruları yanıtlanmıştır.
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TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri
Sanayi Meclisi 11 Temmuz 2018 tarihinde
Meclis Başkanı Ahmet Erdem başkanlığında
toplanmıştır. TOBB Genel Sekreter Yardımcısı
Cengiz Delibaş, Gelir İdaresi Grup Başkanı
Abdullah Kiraz, ilgili kamu kurum ve özel
sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen
toplantıda sektörün güncel konuları ele
alınmıştır. Yeni ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili
detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda
sektör temsilcileri değerlendirmelerini sunmuş
ve bir çalışma grubunun oluşturulmasının
faydalı olacağı ifade edilmiştir. Biyodizelin
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kamu ihalelerinde kullanılabilirliği hususunun
irdelendiği diğer gündem maddesinde yaşanan
sıkıntılar ve çözüm önerileriyle ilgili aktarımlarda
bulunulmuştur. Akabinde, TSE EN 16942
“Yakıtlar – Araç uyumluluğunun gösterilmesi –
Tüketicinin bilgilendirilmesi için grafik gösterim”
standardının 30 Eylül 2018 tarihinde teknik
düzenleme haline geleceği bilgisi iletilmiştir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve İSG
Uzmanı konusunda mevzuat ve teknik alt
komitelerinin TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol
Gazı (LPG) Meclisi ilgili alt komiteleri ile ortak
bir çalışma yürütülmesi üzerinde durulmuştur.
Ayrıca rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı
sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları
ulusal petrol stoklarının 10 güne karşılık gelen
kısmını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yerine
konulması kaydıyla, lisansları kapsamındaki
piyasa
faaliyetlerinde
kullanabilecekleri
aktarılarak sektör için olumlu bir gelişme olduğu
değerlendirmesinde bulunulmuştur. Akaryakıt
Harici Ürünler Komitesi Başkanı seçiminin de
yapıldığı toplantıda Petrol Ofisi A.Ş. ‘den Murat
Bayram komite başkanı olarak seçilmiştir.
TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)
Meclisi 2 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da
toplanmıştır. Gökhan Tezel başkanlığında
düzenlenen toplantıya EPDK LPG Piyasası
Dairesi Başkanı Muhammed Demir ve ilgili
kamu kurumu yetkilileri ve sektörden temsilciler
katılmıştır. Toplantıda EPDK tarafından
açıklanan Nisan ayı pazar rakamlarına ilişkin
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Otogaz
ağırlıklı bir büyümenin göze çarptığı, aşağı
yukarı ilk 4 ayda otogazdaki büyümenin %10
olduğu ve toplam pazardaki büyümenin de
yine otogazın etkisiyle %6,5 civarında olduğu
bilgisi verilmiştir. Zorunlu stok konusundaki
gelişmelerin ele alınması gündemiyle başlanan
toplantıya elektronik lisans işlemleriyle ilgili
değerlendirmelerle devam edilmiştir. Tehlikeli
madde güvenlik danışmanlığı ve LPG sorumlu
müdür konularının da ele alındığı toplantıda
ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından başlatılan kategorize çalışması
ile daha önceden terminallerde iptal edilen
sanayici sicil belgelerinin daha sonra dolum
tesisleri ve diğer kısımlarda da iptal edildiği
iletilerek teknik ve mevzuat alt komitelerinde
konunun gündeme alınarak görüş ve önerilerin

ilgili kurumlara iletildiği ifade edilmiştir.
Toplantıda Teknik Komite, Otogaz Komitesi,
Mevzuat Komitesi ve Tüplügaz Komitesi
başkanları çalışmalarını ve güncel durumu
aktarmışlardır.
TOPLAM TAŞIT-KM 304 MİLYAR 207 MİLYON
OLARAK HESAPLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’ndan alınan araç muayene
istasyonları idari kayıtlarını kullanarak, taşıt
cinslerine göre taşıt-kilometre (taşıt-km)
verilerini hesaplamıştır. Sunulan verilere göre,
Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu
kara taşıtları tarafından 304 milyar 207 milyon
kilometre yol katedilmiştir. Toplam taşıt-km’nin
%51,9’u otomobiller, %22,3’ü kamyonetler,
%13,8’i kamyonlar, %4,4’ü minibüsler, %3,9’u
motosikletler ve %3,7’si otobüsler tarafından
yapılmıştır.
Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama
kilometreler incelendiğinde; 2017 yılında
sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların
50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172,
kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13
bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre
yaptığı hesaplanmıştır.
TOBB AKARYAKIT
DÜZENLENDİ

SEKTÖR

ÇALIŞTAYI

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi
Meclisi, akaryakıt sektöründe verimliliği,
yatırımı ve istihdamı arttırmak suretiyle ülkemiz
ekonomisine ve tüketiciye en üst düzeyde
kalite, sağlık, emniyet ve çevre standartlarıyla
sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla,
sektörümüzün problemlerini tartışmak ve
öneriler geliştirmek üzere 3 Ekim 2018’de
Ankara’da bir araya gelmiştir.
Akaryakıt sektörünün sorunlarının masaya
yatırıldığı, çalıştayın açılış konuşmaları; TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz,
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve TOBB Türkiye
Petrol ve Petrol Üyesi Sanayi Meclisi Başkanı
Ahmet Erdem tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Açılışa TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak
da katılmıştır. Çalıştay programı ve izlenecek
metodolojiler ise PETDER Genel Sekreteri
Niyazi İlter tarafından sunulmuştur.
EPDK, PETDER, ADER, PUİS, SOCAR, TABGİS,
TÜPRAŞ ve TOBB’un temsilcilerinin katılımıyla
hazırlık çalışmaları sonucunda düzenlenen
ve yaklaşık 400 kişinin katılım gösterdiği
çalıştayda, 10 eşzamanlı oturumda ele alınan
başlıklar: Denetim, Fiyatlandırma Yöntemleri,
İşbirliği Koordinasyon, Mevzuat I, Mevzuat
II, Otomasyon, Ruhsat İşlemleri, SEÇ, Sektör
Algısı ve Vergi.
9. ENERJİ ZİRVESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz
ve ERRA Yönetim Kurulu Başkanı Mart Ots
tarafından gerçekleştirilmiştir.
TÜRK
STANDARDLARI
STANDARDİZASYON ZİRVESİ

ENSTİTÜSÜ

Standardizasyon Zirvesi, Türk Standardları
Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) iş birliğinde 17 Ekim 2018
tarihinde Ankara’da yapılmıştır. “Uluslararası
Standartlara Yön Ver” ana teması ile düzenlenen
zirveye, aralarında PETDER temsilcilerinin
de bulunduğu katılımcıların yanı sıra Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TSE Başkanı Adem
Şahin de katılmıştır.
ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
11 Ekim 2018 tarihinde Ankara Lojistik
Üssü’nde lojistik firmalarının, yük taşıyıcılarının,
kargo firmalarının, karayolu, demiryolu, hava
ve denizyolu yolu taşımacılığı yapan firmaların,
liman işletmecilerinin ve diğerlerinin bir araya
geldiği Lojistik Zirvesi, PETDER’in de katılımıyla
gerçekleşmiştir.

9. Türkiye Enerji Zirvesi 8-10 Ekim 2018
tarihlerinde Antalya Regnum Carya Golf &
Spa Resort Otel’de düzenlenmiştir. PETDER’in
stantla yer aldığı zirvenin açılış konuşmaları
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz
ve ERRA Yönetim Kurulu Başkanı Mart Ots
tarafından gerçekleştirilmiştir. PETDER Yönetim
Kurulu Başkanı Selim Şiper “Türkiye Akaryakıt
Piyasaları” başlıklı oturumda, PETDER Başkan
Yardımcısı Yaşar Taşkıran ise “Türkiye LPG
Piyasaları” başlıklı oturumda sunumlarıyla
yer almıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası
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TÜRKİYE’DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ
PANELİ DÜZENLENDİ
Dokuzuncu
kez
düzenlenen
TÜRKTAY,
“Ekonomide Atık, Atıkta Ekonomi” başlığı
altında, kamudan uzman yetkililer, çeşitli
üniversitelerden çok sayıda akademisyen,
STK temsilcileri ve sektörle ilgili kuruluşların
temsilcileri katılımlarıyla Ankara’da 17-18 Ekim
2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
ÇEVRE KANUNU MECLİS GENEL KURULU’NDA
KABUL EDİLDİ
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TBMM Genel
Kurulu’nun 29 Kasım 2018 tarihli birleşiminde
kabul edilen kanuna göre, çevrenin korunması
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ve çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik
poşet ve plastik ambalaj kullanımının
azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin
önlenmesine yönelik teminat alınması gibi
tedbirler alınacaktır. Piyasaya sürenlerden ve
ithalatçılardan yurt içinde piyasaya sürülen
madeni yağlar için kilogram başına 50 kuruş,
plastik poşet, ambalaj, lastik, akümülatör, pil,
elektrikli ve elektronik eşyalar için belirlenen
fiyatlarda geri kazanım katılım payı tahsil
edilecektir. Fiyatların belirlendiği listede yer
alan tutarlar, takvim yılı başından geçerli olmak
üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit
ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacaktır.
POMPALARIN İŞARETLENMESİ
STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
TS
EN
16942
uyarınca
tüketicinin
bilgilendirilmesi için grafik gösterim şartları
yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik sonucu
mevsimsel tiplere ilişkin bilgilerin tek etiket
üzerinde verilmesi sağlanmıştır.

MADENİ YAĞLAR VE MİNERAL YAKITLAR
SEKTÖRÜ
KOMİTE
TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği, Madeni Yağlar ve Mineral
Yakıtlar Sektörü komite toplantısı 24 Ekim
2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.
PETDER temsilcilerinin de katıldığı toplantıda
Madeni Yağlar ve Mineral Yakıtlar sektörlerine
ilişkin ihracatçı firmaların sorunları ve çözüm
önerileri görüşülmüştür. Sorunların yetkili
mercilere iletilmesi amacıyla karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulmuştur.

11. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE
FUARI DÜZENLENDİ
11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
(EIF) 8-9 Kasım tarihlerinde ATO Congresium
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenmiştir. EIF
2018‘de 168 yerli ve 50 yabancı firma fuara
katılmıştır. Kongre ayağında ise, 29 oturum
ve yerli yabancı 143 konuşmacı yer almıştır.
Açılış konuşmalarını EPDK Başkanı Mustafa
Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
Muhammet Balta, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştır.
Kongrenin “Bölgedeki Enerji Güvenliği” başlıklı
oturumunda PETDER Yönetim Kurulu Üyeleri
Yaşar Taşkıran ve Mustafa Ergi de konuşmacı
olarak yer almışlardır.
LPG LİSANS KURUL KARARI YAYINLANDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),
sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası
lisans işlemleri başvurularına ilişkin 8209
sayılı Kurul Kararı 30 Kasım 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karara göre,
LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında LPG
piyasasında yürütülen lisans işlemlerinde, söz
konusu kanun kapsamında yapılacak lisans
başvuruları, lisans tadili, süre uzatımı, sona
erdirme başvuruları 1 Ocak 2019’dan itibaren
sadece elektronik ortamda alınacaktır. LPG
otogaz bayilerinin lisans başvuru işlemleri,
söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış
olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri aracılığıyla
gerçekleştirilecektir.
Yılbaşından
itibaren
LPG lisans piyasası işlemlerinde yazılı olarak
yapılan başvurular ise EPDK tarafından işleme
alınmaksızın lisans sahibine iade edilecektir.
FUELSEUROPE
DÜZENLENDİ

TOPLANTISI

BÜKREŞ’TE

AB üyesi ülkelerin rafineri ve dağıtım şirketlerinin
üyesi olduğu FuelsEurope Toplantısı 13-14
Kasım tarihlerinde Bükreş’te üye temsilcileri
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ve ülkelerdeki petrol sanayi dernekleri
temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır. İlk gün
dernek temsilcilerinin, 2. gün ise tüm üye
temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantının
ana konuları Vizyon 2050, Kentsel Hava
Kalitesi, Brexit, Kayıtdışı Ekonomi ve REACH
olmuştur. Toplantıya PETDER temsilcisi olarak
Genel Sekreter Niyazi İlter katılmıştır.
ZORUNLU PETROL STOK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI
EPDK tarafından yayınlanan duyuruda Ulusal
Petrol Stok Komisyonunun 28.12.2018 tarihli
ve 2018/3 sayılı Kararı ile 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu kapsamında;
■■ Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin
zorunlu petrol stoklarını, 31.12.2018 31.01.2019 tarihleri arasında asgari 10 gün,
01.02.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında
asgari 15 gün, 01.05.2019 - 30.06.2019
tarihleri arasında asgari 17 gün, 01.07.2019
tarihinden itibaren asgari 20 gün,
■■ Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin ise
zorunlu petrol stoklarını, en geç 01.02.2019
tarihinde asgari 15 gün olarak tutmasına
ve Kararın alındığı tarih itibarı ile yürürlüğe
girmesine karar verildiği ifade edilmiştir.
Duyuruda zorunlu petrol stok yükümlüsü lisans
sahiplerinin, 2019 yılı için tutacakları zorunlu
stok miktarını Komisyonun 28.12.2018 tarihli
ve 2018/3 sayılı Kararı kapsamında stoklarında
bulundurmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.
PETROL VE LPG KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM
Enerji Komisyonu’na iletilmiştir. 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda çeşitli
değişiklikler içeren kanun teklifi asıl olarak
ceza maddelerinde değişikliği içermektedir.
Teklifte hem Petrol hem LPG Kanunlarında
cezaların kademelendirilmesi getirilmektedir.
Önemli bir diğer yenilik ise niteliği itibariyle
“düzeltilebilecek fiiller” ifadesi: İkincil mevzuat ile
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netleştirilecek olan düzeltilebilir fiilleri yapanlar
için 30 günlük bir düzeltme süresi verilecektir.
Eğer bu sürede lisans sahibi düzeltmeyi
gerçekleştiremezse 60 günlük geçici durdurma
cezası alacaktır. Komisyonda 25 Aralık 2018
tarihinde görüşülen kanun teklifinin kurulacak
bir alt komisyonda değerlendirilmesine karar
verilmiştir. 8 milletvekilinden oluşacak alt
komisyon, sektör temsilcilerinin de görüşlerine
başvurarak teklifi son haline getirecektir. Alt
komisyon çalışmalarının 7 Ocak 2018 tarihinde
başlaması beklenmektedir.
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
Benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir
terminalden diğerine veya bir terminalden
akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt
istasyonlarında
motorlu
taşıtlara
yakıt
doldurulması sırasında tesis ve tankerlerden
salınan uçucu organik bileşiklerin azaltılması
amacıyla hazırlanan “Benzin ve Naftanın
Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan
Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Yönetmeliği” 05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik
2 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu
Yönetmelikle depolama tesisleri ve akaryakıt
istasyonlarında uçucu organik bileşik kontrolüne
ilişkin ekipmanların kurulumu, kontrolü ve
yeterliliğine ilişkin sistem oluşturulması ile
benzin buharının tutulması ve geri kazanılması
sonucunda çevre kalitesini olumsuz etkileyen
uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolü
ve azaltılması hedeflenmektedir.
DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2018 TÜRKİYE
SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Enerji sektörünün üst düzey liderleri ve karar
vericileri ile önde gelen üniversitelerin, politika
merkezlerinin ve düşünce kuruluşlarının
temsilcilerinin katıldığı “World Energy Outlook”
raporunun tanıtımı yapılmıştır. Rapor, IICEC ev
sahipliğinde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı
Dr. Fatih Birol’un yaptığı WEO2018 sunumu
ile 20 Aralık 2018 tarihinde Conrad İstanbul
Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
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5.1 HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER
Brent tipi ham petrol uluslararası piyasalarda
2018’de varil başına 68 $ civarında bir fiyat
ile başlamış, Eylül ayında 85 $’a kadar çıkarak
yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, yıl sonu
itibariyle 53 $’a inmiştir. 2018 yılında ortalama
Brent tipi ham petrol fiyatı 71 $ olmuştur. Ham
petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik Akdeniz
piyasalarındaki ürün fiyatlarını etkilemiş ve
2018 yılında benzin fiyatları en yüksek 761 $/
ton en düşük 459 $/ton, motorin fiyatları en
yüksek 750 $/ton en düşük 497 $/ton, LPG
otogaz fiyatları ise en yüksek 686 $/ton en
düşük 418 $/ton olarak gerçekleşmiştir.

2017 yıl ortalaması ile 2018 yıl ortalaması
karşılaştırıldığında, Brent tipi ham petrolünün
fiyatının dolar bazında 54,7 $/varil’den 71,4
$/varil’e çıktığı TL bazında da %72,9 oranında
arttığı (200 TL/varil’den 346 TL/ varil’e)
görülmektedir. Bu değişimin sonucunda
Akdeniz piyasalarında benzinin, motorinin
ve LPG’nin CIF fiyatlarının TL bazında 2018
yıl ortalamasının 2017 yıl ortalamasına göre
sırasıyla %59,1, %71,1 ve %54,4 oranında
arttığı görülmektedir.

ŞEKİL 15: 2018 Yılı Akdeniz Piyasalarında ve Türkiye Pompa Fiyatlarında (TL) Değişim Oranları
(%, bir önceki yılın aynı dönemine göre) (Kaynak: Platts, Sonatrach, EPDK)
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ŞEKİL 16: 2011-2018 Brent Tipi Ham Petrol ile Akdeniz Piyasalarındaki Motorin ve Benzin
Fiyatlarının Gelişimi (Kaynak: Argus; Platts)
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5.1.1 HAM PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN POMPA FİYATLARINA YANSIMASI
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ham
petrol fiyatlarındaki değişimlerin akaryakıt
pompa fiyatlarına benzer oranlarda yansıyıp
yansımaması, kamuoyu gündeminde en çok
tartışılan konulardan biridir.
1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri baz alındığında
dünyada brent ham petrol fiyatları %-19,5
düşmüş, uluslararası piyasalarda benzin
fiyatları %-27,7 (Şekil 17, Grafik 3), motorin
fiyatları ise %-17,7 düşmüştür (Şekil 18, Grafik
3). Görüldüğü gibi, uluslararası piyasada ürün
fiyatlarındaki değişimler ham petrolle aynı
oranda gerçekleşmemiştir.
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ham
petrol fiyatlarındaki değişimler ürün fiyatlarına
ve sonrasında pompa fiyatlarına birebir
yansımamıştır.
Bu
konuda
FuelsEurope
kamuoyunu
aydınlatmak üzere bir film hazırlatmıştır.
Derneğimiz FuelsEurope ile iş birliği halinde söz
konusu filmi Türkçeye çevirtmiş ve kamuoyu
bilgisine sunmuştur. Filme Derneğimiz internet
sitesinden ulaşılabilir (www.petder.org.tr).
Ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin akaryakıt
fiyatlarına birebir yansımamasının temel
sebepleri aşağıda verilmiştir:
■■ Ham petrol farklı akaryakıt (ve petrokimya)
ürünlerinin hammaddesidir, akaryakıt haline
gelirken oldukça büyük yatırım ve maliyet
gerektiren üretim süreçlerinden ve rafinasyon
sürecinden geçmektedir. Daha sonra pompaya
gelene kadar pek çok aşamada depolama ve
nakliye aşamalarından geçerek pompada nihai
tüketiciye sunulmaktadır. Tüm bu süreçlerdeki
yatırım harcamaları ve maliyetler farklı fiyat
oluşumuna yol açmakta, ilave olarak vergiler
dahil olmaktadır.
■■ Ham petrol ve ürünlerin kendi arz talep
dengeleri çerçevesinde oluşan ayrı piyasaları
vardır. Bu kapsamda uluslararası piyasalarda
ham petrol fiyatları düşerken ürün fiyatları
aynı oranda düşmemekte veya bazen
artabilmektedir.
■■ Ülkemizde ayrıca bir döviz etkisi vardır.
Ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin büyük bir

miktarı uluslararası piyasalardan ABD Doları
üzerinden alınmakta, yurtiçinde TL üzerinden
satılmaktadır. Bu nedenle ham petrol ve ürün
fiyatlarındaki düşüşe rağmen, döviz kuru
artıyorsa akaryakıt fiyatları kurdaki değişim
oranına bağlı olarak ya çok küçük değişmekte,
değişmemekte veya artabilmektedir. Ülkemizde
1 Ocak-31 Aralık tarihleri baz alındığında döviz
kuru %39,5 artmıştır.
■■ Diğer önemli bir faktör ise ürün fiyatlarının
akaryakıt pompa fiyatları içindeki payıdır.
Hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de akaryakıt fiyatları içinde en
büyük paya vergiler sahip olup, ürün fiyatlarının
payı %35-40 arasında değişmektedir (Şekil
17 Benzin ve Şekil 18 Motorin). Uluslararası
piyasalardaki değişimler sadece ürün fiyatı payı
üzerinde etkilidir.
Yukarıda sayılan nedenlerle ham petrol
fiyatlarındaki düşüşün nihai pompa fiyatlarına
etkisi çok sınırlı kalmaktadır. Sonuç olarak,
örneğin ham petrol fiyatlarındaki %50 oranında
bir düşüş pompa fiyatlarına sadece %15 olarak
yansıyabilmektedir.
Şekil 17 ve 18’de verildiği üzere 1 Ocak-31 Aralık
tarihleri baz alındığında ham petrol fiyatları
%-19,5 düşmüş, buna karşılık uluslararası
piyasalarda benzin %-27,7, motorin ise %-17,7
düşmüştür.
Aynı dönemde ülkemizdeki ürün fiyatlarındaki
düşüş ABD Doları bazında benzinde %-26,9,
motorinde ise %-14,9 olarak gerçekleşmiştir.
Görüleceği üzere ürün fiyatları olarak ülkemizde
de dünyadakine benzer bir düşüş meydana
gelmiştir.
Pompa fiyatlarındaki artış ise (yukarıda
açıklandığı gibi özellikle döviz kurundaki
değişim nedeniyle benzinde %4,6 motorinde
ise %12 olarak gerçekleşmiştir.
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5.2 DOLAYLI VERGİLER VE FİYAT BİLEŞENLERİ
5.2.1 DOLAYLI VERGİLER
Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden
sağlanan dolaylı vergilerin toplamı, tüketime
de bağlı olarak 2018 yılına kadar her yıl artış
göstermiş fakat 2018 yılındaki düzenleme ile
yürürlüğe giren eşel mobil sistemi dolayısıyla
yaklaşık %5,4 düşmüştür. Tüketim verileri
üzerinden yapılan hesaplamalara göre, petrol
sektöründen sağlanan dolaylı vergiler 2018
yılında 87,7 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Bu toplamın 56,3 milyar TL’sini ÖTV, 31,4
milyar TL’sini ise KDV oluşturmuştur. Akaryakıt
ürünlerinden
sağlanan
toplam
dolaylı
vergilerde en büyük paya motorinden sağlanan
dolaylı vergiler sahiptir. Buna, motorinin
artan tüketiminin yanı sıra düşük vergi oranı
nedeniyle benzin tüketiminin LPG’ye kayması
neden olmuştur.

ŞEKİL 19: Akaryakıt ve LPG’den Sağlanan Toplam Dolaylı Vergilerin Yıllara Göre Değişimi
(Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB)
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milyar TL’sini LPG ve 0,27 milyar TL’sini siyah
ürünler oluşturmuştur.
ŞEKİL 20: 2017 ve 2018 Yılları Petrol
Ürünlerinden Sağlanan Dolaylı Vergi
Gelirlerinin Dağılımı
(Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Milyar TL

Toplam dolaylı vergilerin pompa fiyatı içindeki
payı yüzde olarak, petrol fiyatları, ÖTV tutarı
ve döviz kurları gibi nedenlerle yıllar içinde
değişmektedir. Otomotiv yakıtları içinde en
yüksek vergi, hem miktar hem yüzde olarak
benzinde, en düşük vergi ise otogaz LPG’dedir.
2018’de uygulanan eşel mobil sistemi
dolayısıyla ortalama olarak hesaplanan ÖTV
tutarları benzinlerde 2,1808 TL/lt, motorinlerde
1,5530 TL/lt, LPG otogazda ise 0,7364 TL/
lt’dir. 2018 yılında benzinde bir litrelik pompa
fiyatının ortalama 3,13 TL’sini (pompa fiyatının
%50,4’ü) dolaylı vergiler oluşturmuştur. Bu
tutar motorinde 2,42 TL/lt (pompa fiyatının
%42,5’i) ve LPG otogazda 1,28 TL/lt (pompa
fiyatının %36,0’sı) olarak hesaplanmıştır. 2018
yılında petrol ürünlerinden sağlanan dolaylı
vergiler, bir önceki yıla göre %5,4 azalarak 87,7
milyar TL olmuştur, bunun 68,59 milyar TL’sini
motorinler, 9,75 milyar TL’sini benzinler, 9,12

0,3

10,0
9,8

%-5,7

9,1
9,8

72,6

68,6

2017

2018

Motorinler

Benzinler

LPG

0,3

Siyah Ürünler
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5.2.3 MARJLAR
Benzin
Benzin
Şekil 21’de 2013 ve 2018 yıllarında aylar
itibarıyla benzin marjı, Ocak 2013 ayı temel
olmak üzere enflasyon dikkate alındığında
olması gereken marj ve € ve $ değerleri
üzerinden marj gelişimleri verilmiştir.
€ ve $ bazında benzinde piyasa marjı sürekli
düşüş göstermiştir. 2013 Ocak ayında € ve $
bazında sırasıyla 18 €cent ve 24 $cent olan
benzin marjı 2018 Aralık ayında 10 €cent
ve 12 $cent’e kadar düşmüştür. Bu düşüş
özellikle tavan fiyat uygulamasına gidilen 2014
Mart ve 2015 Şubat aylarında çok daha sert
olmuş ve 2014 ve 2015 yıllarının tamamını

etkilemiştir. Diğer taraftan, enflasyon dikkate
alındığında sektör ne yazık ki enflasyona
da yenik düşmüştür. 2013 yılı Ocak ayı baz
alınarak salt enflasyon etkisiyle olması gereken
benzin marjı ile gerçekleşen benzin piyasa
marjları karşılaştırıldığında, 2013 yılında 42
kr/lt olan benzin marjı inişleri ve çıkışlarına
rağmen yaklaşık bir değer etrafında seyreden
benzin marjları, tavan fiyat uygulamalarıyla
birlikte 2013 Ocak ayına göre olması gereken
marjın çok altına düşmüş ve bu fark 2018
yılının sonuna kadar devam etmiştir. Sadece
enflasyon dikkate alındığında, Ocak 2013’teki
marjın 63 kr/lt olması gerekmektedir.

ŞEKİL 21: 2013-2018 Aylar İtibariyle Benzin Marjı
(Kaynak: EPDK, BÜMKO Ortalama Döviz Kurları, TÜİK)
0,850
76 kr/lt
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Motorin
Aşağıdaki grafikte 2013 ve 2018 yıllarında aylar
itibarıyla motorin marjı, Ocak 2013 ayı temel
olmak üzere enflasyon dikkate alındığında
olması gereken marj ve € ve $ değerleri
üzerinden marj gelişimleri verilmiştir. Görüldüğü
gibi € ve $ bazında motorinde piyasa marjı
sürekli düşüş göstermiştir. 2013 Ocak ayında
€ ve $ bazında sırasıyla 19 €cent ve 25 $cent
olan motorin marjı 2018 yılı Aralık ayında 10
€cent ve 12 $cent’e kadar düşmüştür. Düşüş
tavan fiyat uygulamasına gidilen 2014 Mart ve
2015 Şubat aylarında çok daha sert olmuş ve
2014 ve 2015 yıllarının tamamını etkilemiştir.

Diğer taraftan, enflasyon dikkate alındığında
benzine benzer şekilde motorinde de sektör
enflasyona yenik düşmüştür. 2013 yılı Ocak
ayı baz alınarak salt enflasyon etkisiyle olması
gereken sektör marjı ile gerçekleşen motorin
piyasa marjları karşılaştırıldığında, 2013 yılında
45 kr/lt olan motorin marjı inişleri ve çıkışlarına
rağmen yaklaşık bir değer etrafında seyreden
motorin marjları, tavan fiyat uygulamalarıyla
birlikte 2013 Ocak ayına göre olması gereken
marjın çok altına düşmüş ve 2018 yıl sonuna
kadar bu durum devam etmiştir. Ocak 2013’teki
marjın 62,9 kr/lt olması gerekmektedir.

ŞEKİL 22: 2013-2018 Aylar İtibariyle Motorin Marjı
(Kaynak: EPDK, BÜMKO Ortalama Döviz Kurları, TÜİK)
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5.2.4 AB ÜLKELERİ VE FİYAT
KARŞILAŞTIRMALARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Ülkemizde vergili ve/veya vergisiz akaryakıt
fiyatlarının AB ülkelerindeki fiyatlarla doğrudan
mukayese edilmesi kamuoyunun yanlış ve
eksik değerlendirmelerine yol açmaktadır.
Ülkelerdeki marjları etkileyen birçok faktör
olabildiği gibi, zaman içerisinde bunlara bağlı
olarak marjlar da değişebilir. Nitekim AB
ülkeleri arasında da ülkelerin şartlarına bağlı
olarak marjlarda ve fiyatlarda oldukça önemli
farklılıklar vardır.
Gerek AB Petrol Bülteni’nde, gerek
bu
bültende yayımlanan fiyatlar konusunda AB
tarafından yapılan araştırmada ülkeler arası
karşılaştırmaların dikkatli yapılması gerektiği
özellikle belirtilmektedir. Buna gerekçe olarak:
■■ Haftalık petrol bülteninde standart ürünlerin
toplam içindeki pazar paylarındaki farklılıklara,
ürün kalitesindeki farklılıklara, pazarlama
yöntemlerindeki
farklılıklara
ve
piyasa
yapısındaki farklılıklara;
■■ Araştırma raporunda ise ülkelerdeki
indirimli satışlara, fiyatların bildirimindeki
farklı metodolojilere, biyo- yakıt bileşenindeki
farklılıklara ve vergi sistemlerindeki farklılıklara
dikkat çekilmektedir.
Bu nedenle, ülkemiz ve AB ülkelerinde
akaryakıt fiyatları arasında bir değerlendirme
ve kıyaslama yapılırken aşağıda belirtilen
hususların dikkate alınması gerekmektedir.
Ülkelerde temel piyasa dinamikleri farklıdır.
Akaryakıt ürünleri Avrupa ülkelerinin bir
kısmında tamamen, bir kısmında ise kısmen
self-servis istasyonlarda satılmaktadır. Dağıtıcı/
bayi istasyon sahipliği ile şekillenen işletme
modelleri ülkemizdekinden çok farklıdır.
İstasyon başı ortalama satışlar bazı ülkelerde
Türkiye’deki istasyonların ortalama satışlarının
2-3 katıdır. Bu ülkelerin tamamında
akaryakıt nakliyesinde boru hatlarının payı
ülkemizdekinden oldukça yüksektir. Bu
ülkelerin büyük bir kısmında vergi toplama
yöntemi Türkiye’den farklıdır ve şirketler için
ilave finansman ihtiyacı doğurmamaktadır. Bu

fiyatlarla ülkemizde istasyon perakende satış
fiyatlarının karşılaştırılması yanlış sonuçlar
doğurmaktadır.
Fiyat bildirim metodolojilerinde farklılıklar
vardır.
AB Petrol Bültenine ülkeler haftalık ortalama/
tek gün, iskontolu satışlar dahil/hariç, en
düşük fiyat, süpermarketler/hipermarketler
ve self-servis istasyonlar dahil/hariç gibi farklı
yaklaşımlarla fiyatlarını iletmektedirler. Bu
nedenle kıyaslamaların yapılmasında dikkatli
olunması gerektiği belirtilmektedir.
Türkiye’de yasal yükümlülükler çerçevesinde
ilave maliyetler vardır.
Ülkemizdeki kayıt dışı ve kaçak akaryakıt
faaliyetleri, akaryakıt sektörünü son derece
olumsuz etkilemekte ve sürekli bir şekilde
bu sorunla mücadele etmek zorunda
bırakmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinden farklı
olarak, ülkemizde bu amaçla uygulamaya
konulan ve PETDER olarak tam anlamıyla
desteklediğimiz tedbirler ve diğer yasal
yükümlülüklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan
önemli ilave maliyetler vardır. Bunlar;
■■ Akaryakıt hareketleri ve işlemlerinin kayıt
altına alınması için bayi otomasyon sistemi
işletim ve raporlaması,
■■ Kaçak akaryakıtın belirlenmesi amacıyla
ulusal marker uygulaması,
■■ ÖTV’nin peşin ödenmesinden kaynaklanan
finansman maliyeti,
■■ Her istasyonda her pompa için ayrı ayrı
bulunan yazar kasa operasyon ve bakımı,
■■ Ulusal stok tutma yönteminden kaynaklanan
ilave maliyet,
■■ E-defter/e-fatura/e-kayıt geçiş süreci için
yapılan yatırımlar,
■■ İthal edilen ürünler için banka teminat
mektupları maliyetleri,
■■ Nakliye maliyetleri,
■■ Dağıtıcı şirketlerin yıllık EPDK ödemeleri,
■■ Bayi numune alma maliyeti,
■■ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları istihdam
edilmesi,
■■ Sayaçlardır.
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Yasal sorumluluklar olarak karşımıza çıkan bu
unsurlar hem yatırım hem işletme maliyetleri
şeklinde önemli miktarlara ulaşmaktadır.
Ülkelerin ekonomik yapıları farklıdır.
Ülkemiz ile diğer Avrupa ülkeleri arasında genel
ekonomik yapıda önemli yapısal farklar vardır
ve bu farkların bir sonucu olarak ülkemizde
enflasyon oranı ve finansman maliyetleri daha
yüksektir.
Bunun sonucunda ise başta kredi kartı
komisyonu olmak üzere, borçlanma ve banka
garanti mektupları maliyetleri AB ülkeleriyle
kıyaslandığında ilave finansal yükler olarak
ortaya çıkmaktadır.
Avrupa
Birliği
ülkelerindeki
fiyatların
derlendiği ve paylaşıldığı AB Petrol Bülteni’nin
tavsiyeler bölümünde dahi şu ifadeler yer
almaktadır: “Bazı üye devletler raporlama
sürecindeki tutarsızlıkların doğrudan tüketici
fiyat
karşılaştırmalarını
aksatabileceği/
engelleyebileceği yönündeki endişelerini dile
getirmiştir”. Ülkeler arası vergili ve vergisiz fiyat
kıyaslamaları yapılırken yukarıda ifade edilen
faktörler dikkate alınmalı, kıyaslamalar bu
farklılıkların ışığında yorumlanmalıdır.

Fiyatlarda en büyük pay dolaylı vergilerindir.
Türkiye ve genel olarak AB’de akaryakıt ürünleri
fiyatlarında en büyük paya dolaylı vergiler
sahiptir.
Dolaylı vergilerdeki rakamsal farklılıkların yanı
sıra göz önüne alınması gereken bir diğer husus
da vergi tahsil yöntemindeki farklılıklardır.
Ülkemizde rafineri çıkışında dağıtıcılarca
ödenen ÖTV satış sonrası tahsil edilmekte ve
böylece dağıtıcılar açısından bir finansman
maliyeti ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan, ülkemizde her ayın 15’ine kadar
oluşan ÖTV ait olduğu ayın 25’inde, 31’ine
kadar oluşan ÖTV ise takip eden ayın 10’una
kadar ödenmektedir.
Bazı AB ülkelerinde ise bu süreler daha uzundur.
Mesela İtalya’da ay boyunca oluşan ÖTV takip
eden ayın 15’ine kadar, İspanya’da ise takip
eden ayın 20’sine kadar ödenmektedir. Bu
durum ülkemiz açısından finansman maliyeti
olarak olumsuz bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.

PETDER-Pwc Sektör Çalışması, Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki Fyat Gelişmelerine
İlişkin Değerlendirmeler
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Şekil 23: 2018 Yılı AB ve Türkiye Benzin
Ortalama Vergileri (TL/lt)

Estonya
Yunanistan
İtalya
Finlandiya
Portekiz
Fransa
Danimarka
İsveç
Birleşik…
Almanya
İrlanda
Belçika
Slovenya
Slovakya
Hırvatistan
Hollanda
Malta
Letonya
Çek…
Avusturya
Kıbrıs
İspanya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Romanya
Poland
Türkiye
Bulgaristan
-

6,07
5,80
5,78
5,50
5,39
5,35
5,33
5,26
5,06
5,03
4,98
4,84
4,53
4,53
4,50
4,45
4,28
4,08
4,05
4,00
3,95
3,90
3,67
3,64
3,64
3,49
3,46
3,13
3,10
2,00

4,00
TL/lt

6,00

Şekil 24: 2018 Yılı AB ve Türkiye Motorin
Ortalama Vergileri (TL/lt) (Kaynak: http://
ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oilbulletin)
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5.3 PETROL, LPG VE MADENİ YAĞ SEKTÖRLERİ İSTATİSTİKLERİ
olarak faaliyet göstermektedir. Akaryakıt ve LPG
dağıtım şirketi sayıları da tarihinin en yüksek
rakamlarına 2017 senesinde ulaşmış 2018
yılında da nispeten yüksek seyretmiştir.
Şekil
25’te
05.08.2010-31.12.2015
ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle akaryakıt
istasyon sayılarının şirketlere göre dağılımı
verilmektedir.

5.3.1 DAĞITIM SEKTÖRÜ
2018 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 5
rafineri (lisanslı 6 rafineri), 97 dağıtıcı ve 12.828
istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK’dan lisanslı
olarak faaliyet göstermektedir. Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 92 dağıtıcı
ve 10.701 otogaz istasyonu EPDK’dan lisanslı

Tablo 3: Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Sayıları
(Kaynak: EPDK) *6 lisanslı rafineriden 4’ü faaliyettedir.

2014

2015

2016

2017

2018

6

6

6

6

6

Akaryakıt İstasyonu

12.667

12.704

12.638
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12.828

Dağıtıcı Lisans Sayısı
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91

110
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10.360

10.556

10.651
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79

83

87

99
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Rafineri Lisansı

LPG İstasyonu
LPG Dağıtıcı Lisansı

Şekil 25: Dağıtım Şirketlerinin İstasyon Sayıları
(05.08.2010-31.12.2015-31.12.2018 tarihleri itibariyle) (Kaynak: EPDK)
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5.3.2 SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER VE İŞLEM HACİMLERİ
Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam
parasal büyüklük 2018 yılında 2017 yılına göre
dövizdeki ve uluslararası piyasada artan nihai
ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan
pompa satış fiyatının etkisiyle %19,3 artmış
ve 209,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aşağıdaki iki
şekil akaryakıt ve LPG için hesaplanan sektör

büyüklüklerini ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak
göstermektedir. 2018 yılında 2017 yılına göre,
sektör büyüklüğü beyaz ürünlerde %20,0
artarak 180,9 milyar TL, LPG’de %15,3 artarak
27,5 milyar TL ve siyah ürünlerde %6,0 artarak
1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 26: Akaryakıt Türlerindeki İşlem Hacimleri (Milyar TL)
(EPDK, PETDER, TCMB verileri kullanılarak hazırlanmıştır.)
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2018 yılında işlem hacimleri LPG otogazda %21,5, tüplüde %2,5 artış ve dökmede %18,2 azalış
göstermiştir.
Şekil 27: LPG Türlerindeki İşlem Hacimleri (Milyar TL)
(EPDK, PETDER, TCMB verileri kullanılarak hazırlanmıştır.)
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5.3.3 OTOMOTİV YAKITLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG OTOGAZ) TÜKETİMİ
5.3.3.1 MOTORİN TÜKETİMİ
2018 yılı toplam motorin türleri (motorin ve
motorin diğer) tüketimi, 2017 yılına göre %2,4
azalarak yaklaşık 28,3 milyon m³ olmuştur.

PETDER’in Eylül 2010’da yayınladığı rapor,
emisyonlarda her yıl 9.900 tonluk azalma
beklendiğini göstermektedir. Diğer taraftan,
akaryakıt dağıtım şirketleri, tüketicilerin kalite
ve performans beklentilerine cevap vermek
üzere yüksek maliyet ve zaman gerektiren ArGe çalışmalarının sonucunda geliştirilen özel/
katkılı farklılaştırılmış motorin ve benzin türlerini
de ilave seçenekler olarak rekabet ortamı
içerisinde tüketici tercihlerine sunmuşlardır.
2018 yılında
motorin
tüketiminin
yaklaşık %36,4’ünü oluşturduğu hesaplanan
özel/katkılı farklılaştırılmış motorin tüketimi
2017 yılına göre artmıştır.

2011’de EPDK Tebliği gereği yüksek kükürtlü
kırsal motorinin dolaşımdan tamamen
kalkması sonucunda, 1 Nisan 2011’den
itibaren Türkiye’de pompalardan satılan tüm
motorinler düşük kükürtlü (10 ppm) olarak
sunulmaya başlanmış ve böylece tüm benzin
ve motorin türleri AB standartları ile uyumlu
hale gelmiştir. Motorindeki kükürt oranlarının
10 ppm’e düşürülmesi ile kirletici emisyonlarda
büyük bir azalma olduğu tahmin edilmektedir.

3
Şekil 28: Toplam Motorin
35 Tüketimi (milyon m ) (Kaynak: EPDK, PETDER)
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Şekil 29: Standart Motorin ve Özel/Farklılaştırılmış Motorinin Toplam Motorin Tüketimi İçindeki
Payları (Kaynak: EPDK, PETDER)
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5.3.3.2 BENZİN TÜKETİMİ
Benzin tüketimi son yıllarda bir artış
sergilemektedir. 2018 yılında toplam benzin
tüketimi 2017 yılına göre %1,2 oranında artarak
yaklaşık 3,1 milyon m³ düzeyinde olmuştur.

Toplam benzin tüketimi içinde 95 oktan benzin
yaklaşık %92,8 oran ile en fazla tüketilen yakıt
cinsidir.

Şekil 30: Toplam Benzin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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Şekil 31: RON 95 ve RON 97 Benzinin Toplam Benzin Tüketimi İçinde Payları
(Kaynak: EPDK, PETDER)
100%
90%

7,7%

7,2%

92,3%

92,8%

2017

2018

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

K. Benzin (RON 95)

K. Benzin (RON ≥ 97)

49

SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

5.3.3.3 LPG TÜKETİMİ
2017 yılında 5,6 milyon metreküp olan
LPG otogaz tüketimi, 2018 yılında %5,3
oranında artarak 5,9 milyon metreküp olarak
gerçekleşmiştir. LPG otogaz tüketiminin son 12
yıldaki gelişimi Şekil 32’de sunulmaktadır.
Şekil 33’te de görüldüğü üzere dökme ve

tüplü LPG’nin toplam LPG ürünleri içerisindeki
payında sırasıyla yaklaşık %1 ve %1,8’lik
daralma sergilerken, otogazın payı aynı oranda
büyümüştür LPG otogaz tüketiminin artmasının
en önemli nedeni Özel Tüketim Vergisinin düşük
olması dolayısıyla ürünün pompa fiyatının da
benzine kıyasla düşük olmasıdır.

Şekil 32: LPG Otogaz Tüketiminin
Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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Şekil 33: Otogaz, Tüplü ve Dökme LPG’nin LPG Tüketimi İçinde Payları
(Kaynak: EPDK, PETDER)
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5.3.3.4 TOPLAM OTOMOTİV YAKITLARI TÜKETİMİ
2018’de toplam otomotiv yakıtları tüketimi,
önceki yıla göre %1,0 oranında azalarak
yaklaşık 37,3 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.
Otomotiv yakıtlarının son 12 yıllık döneme ait
gelişimi aşağıda gösterilmiştir.

payı ise artmıştır. Şekil 35 ve Şekil 36’da verilen
grafikler, otogaz (LPG) ve benzin pazarlarının
otomotiv yakıtları içindeki payının artmasına
rağmen, tüketiminin benzinin yaklaşık iki katı
büyüklüğüne ulaştığını ve toplam otomotiv
yakıtları pazarının %15,7’sini oluşturduğunu
göstermektedir.

Otomotiv yakıtları içerisinde motorinin aldığı
pay azalmış, benzin türleri ve otogaz LPG’nin

Şekil 34: Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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Şekil 35: Benzin ve Otogaz LPG Tüketim
Payları (hacimsel %) (Kaynak: EPDK, PETDER)

Şekil 36: Otomotiv Yakıtlarının Tüketim Payları
(hacimsel %) (Kaynak: EPDK, PETDER)
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5.3.4 SİYAH ÜRÜN (FUEL OİL, KALORİFER YAKITI) TÜKETİMİ
Siyah ürün tüketimi 2018 yılında bir önceki yıla
göre %26,9 oranında azalmış ve yaklaşık 360
bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde
kalorifer yakıtı tüketimi %50,2 azalarak yaklaşık
44 bin ton, fuel oil tüketimi ise %21,8 azalarak

yaklaşık 316 bin ton civarında olmuştur. Siyah
ürünlerde doğalgazın yaygın olarak piyasaya
girişi yüzünden uzun zamandır süregelen
azalma, 2018 yılında da devam etmiştir.

Şekil 37: Siyah Ürünlerin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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5.3.5 AKARYAKIT TÜKETİMİ (BENZİN, MOTORİN, KALORİFER YAKITI, FUEL OİL)
Toplam akaryakıt tüketimi 2018 yılında %2,6
oranında azalarak yaklaşık 26,3 milyon ton
olmuştur. 2011 yılından beri ülke ekonomisinin
de üzerinde bir büyümekte olan akaryakıt
piyasası 2010 yılından beri ilk defa daralmıştır.

30

Toplam akaryakıtlar içindeki yakıt türlerinin
dağılımı ise aşağıda verilmiş olup, 2017 yılına
göre önemli bir değişim görülmemiştir. Toplam
tüketim içinde en büyük paya %89,8’lik payla
motorin sahiptir.

Şekil 38: Toplam Akaryakıt Tüketiminin Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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Şekil 39: Akaryakıt Türlerinin Toplam Akaryakıt Tüketimi İçindeki Payları (%)
(Kaynak: EPDK, PETDER)
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5.3.6 YAĞLAMA YAĞLARI TÜKETİMİ
Türkiye madeni yağ tüketimi AKPET, LUKOIL,
ATAK, BP, GULF, MOIL, OPET, POAŞ, SHELL ve
TOTAL firmalarının gönüllü katılımı ile sağlanan
veriler, TÜİK tarafından yayınlanan Dış Ticaret
İstatistikleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na

sunulan beyanlar üzerinden tahmini olarak
hesaplanmaktadır. 2017 yılında 478 bin ton
olarak gerçekleşen Türkiye madeni yağ tüketimi
2018 yılında %14,04 azalarak 410.579 ton
olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 40: Madeni Yağ Tüketim Miktarları
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Şekil 41: Madeni Yağ Tüketim Miktarları, Yüzdesel Dağılım
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Aşağıda sunulan Tablo 4’te yer alan rakamlar, 10
Numara Yağ vb. isimler altında akaryakıta konu
edilen piyasa faaliyetleri sebebi ile Türkiye’de
gerçek madeni yağ olarak tüketilen miktarın
üzerinde bir miktarda madeni yağın piyasaya arz
edildiğini göstermektedir.
27.03.2018 tarih ve 30373 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’da ÖTV 1 Sayılı liste B Cetveliyle
3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 kapsam

dahiline alınmıştır. Bu doğrultuda 2018 yılı
verilerinin hesaplanmasında katkı ve müstahzar
ithalatı rakamlarına göre 7.782 ton artış bu
GTİP’den kaynaklanmakta olup, ihracatta ise bu
artış etkisi 1.702 ton olmuştur. 2018 yılında baz
yağ talep fazlasının bir kısmı yukarıda bahsedilen
10 Numara Yağdan kaynaklanmakta olup, 2017
verilerine göre ihracat kalemlerinin artmış olması
ve ithalat, üretim ve yurt içi satışlarda daralma
nedeniyle talep fazlasının yaklaşık %10,96 azaldığı
görülmektedir.

Tablo 4: Türkiye Madeni Yağ İthalat, İhracat ve Tüketim Miktarları
Kaynak: TÜİK, TÜPRAŞ, PwC
Baz Yağ (TON/YIL)

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Baz Yağ İthalatı

743.795

591.346

552.358

396.292

405.183

379.535

Madeni Yağ İthalatı

114.495

99.292

100.339

125.844

128.468

126.616

72.350

68.648

80.963

85.267

106.455

94.535

154.291

119.697

126.430

128.760

176.964

146.662

1.084.931

878.982

860.090

736.163

817.071

747.349

3.858

3.264

4.626

842

6.657

8.730

174.070

165.457

139.684

140.450

152.324

165.641

13.695

4.979

5.146

5.591

7.809

8.667

Madeni Yağ Yurt İçi Satışı

416.000

416.721

431.840

464.485

477.635

410.579

Toplam TALEP (B)

607.623

590.420

581.296

611.368

644.424

593.617

FARK (A-B)

477.308

288.562

278.795

124.794

172.647

153.732

Katkı ve Müstahzar İthalatı
Rafineri Baz Yağ Satışı
Piyasaya ARZ (A)
Baz Yağ İhracatı
Madeni Yağ İhracatı
Katkı ve Müstahzar İhracatı

*2018 verilerinin hesaplanmasında 3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 no’lu GTİP’ler ilave edilmiştir.
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TAŞIT YAĞLARI (MOTOR YAĞLARI, DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI)
2018 yılında tüketilen madeni yağların %50’sini
taşıt yağları, %41’ini ise endüstriyel yağlar
oluşturmuştur.

2018 yılında tüketilen 207.000 ton taşıt yağının
büyük bir kısmı (%85) motor yağı olarak ticari
araçlarda (%59) kullanılmıştır. Motor yağı
tüketiminde %13,7 azalış meydana gelmiştir.

Şekil 42: 2017 ve 2018 Yıllarında Taşıt Yağları Tüketim Miktarları (bin ton)
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Şekil 43: 2017 ve 2018 Yıllarında Motor Yağları Tüketim Miktarları (bin ton)
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ENDÜSTRİYEL YAĞLAR
Ülkemizde 2018 yılında toplam 167.000 ton
endüstriyel yağ kullanılmıştır. Ülkemizde 2018

yılında kullanılan endüstriyel yağların %42’sini
hidrolik yağlar oluşturmaktadır.

Şekil 44: 2017 ve 2018 Yılları Endüstriyel Yağlar Tüketim Miktarları (bin ton)
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ÖZEL ÜRÜNLER (ANTİFRİZ VE HİDROLİK FREN SIVILARI)
2018 yılında özel ürünler kategorisinde, antifriz kullanımı %33 azalarak 25 bin tona düşmüştür.

Bin ton

Şekil 45: 2017 ve 2018 Yılları Kimyasallar Tüketim Miktarları (bin ton)
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6.1 MOTORLU TAŞIT SAYILARI
TÜİK verilerine göre 2018 sonu itibariyle
trafiğe kayıtlı toplam 22.865.921 adet taşıtın
%54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet,
%14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör,
%3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini
otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturmaktadır. Kullanılan yakıt cinsine göre
benzin, motorin ve oto LPG kullanan otomobil
sayılarında
2018 yılında 2017 senesine

göre sırasıyla %-1,0, %7,3 ve %1,7 değişiklik
göstermiştir. 2018 yılı sonunda trafiğe kayıtlı
12.398.190 adet otomobilin yakıt cinsine
göre dağılımı, %37,9’u LPG, %36,8’i motorin,
%24,9’u benzinlidir (Şekil 47). Türkiye’de
trafikteki toplam araç sayısının ve otomotiv
yakıtları tüketiminin yıllara göre değişimi Şekil
46’da görülmektedir.

Şekil 46: Trafikteki Araç Sayısı ve Otomotiv Yakıtları Tüketimi Değişimi (Kaynak: TÜİK, EPDK,
PETDER)
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ŞEKİL 47: Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Otomobillerin Yakıt Cinsine Göre Dağılımı
(Kaynak: TÜİK, EPDK, PETDER)
5 000 000
4 500 000

37,9%

4 000 000

36,8%

3 500 000
3 000 000

24,9%

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2008

2009

2010

2011
Benzin

58

2012
Dizel

2013

2014
LPG

2015

Elektrikli - Hibrit

2016

2017

2018

DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

Aşağıdaki şekilde Türkiye ve Avrupa’daki
otomobil parkının yüzdesel ve rakamsal olarak
dağılımları verilmektedir. Türkiye otomobil

parkının yaklaşık %37’sinin alternatif enerji
(LPG) ile çalışan otomobiller olması dolayısıyla
diğer Avrupa ülkelerinden farklılaşmaktadır.

ŞEKİL 48: Yakıt Tiplerine Göre Otomobil Dağılımları Kaynak: Eurostat
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Benzin

LPG

Ülkemiz 1000 kişiye düşen araç sayısı açısından
Avrupa ülkeleri arasında en düşük sayıya

Malta

Lüksemburg

Güney Kıbrıs

Kuzey Makedonya

Estonya

Litvanya

Letonya

Slovenya

İrlanda

Hırvatistan

Norveç

Danimarka

Finlandiya

Macaristan

İsveç

İsviçre

Portekiz

Avusturya

Çek Cumhuriyeti

Türkiye

Belçika

İspanya

Polonya

Fransa

Birleşik Krallık

Almanya

0%

Motorin

sahip ülkedir. Bu, sektörümüzün potansiyelini
göstermektedir.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Lüksemburg
Finlandiya
Malta
Güney Kıbrıs
Polonya
Almanya
Avusturya
Estonya
Slovenya
İsviçre
Çek Cumhuriyeti
Norveç
Belçika
İspanya
Portekiz
Yunanistan
Hollanda
Litvanya
İsveç
Fransa
Birleşik Krallık
İrlanda
Danimarka
Slovakya
Bulgaristan
Hırvatistan
Letonya
Macaristan
Kuzey Makedonya
Türkiye

Şekil 49: 1000 Kişiye Düşen Araç Sayısı (Kaynak: Eurostat)
(1) Yunanistan, İzlanda, Montenegro: Veri yok (2) 2009 verileri (3) 2011 verileri (4) Polonya dahil (5)
2010 verileri (6) 2008 verileri (7) Sadece Büyük Britanya (8) Son 5 yıldır teknik teftişten geçmemiş
araçlar dahil değildir (9) Tahmini değerler
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2018 yılında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi
sıralamasında Türkiye, 524 bin adetlik üretim
ile İspanya’nın ardından ikinci sıradadır.

Türkiye 2018 yılında, AB ülkelerinin otomobil
üretimi sıralamasında 1.027.000 adet ile
yedinci sıradadır.

ŞEKİL 50: AB ve Türkiye Ticari Araç Üretimi
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği, Avrupa Ticari Araç Sektör Analizi
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ŞEKİL 51: AB ve Türkiye Otomobil Üretimi Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği,
Avrupa Otomobil Sektör Analizi
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6.2 GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA VE OTOMOTİV YAKITLARI TÜKETİMİ DEĞİŞİM ORANLARI
Ekonomik büyüme oranları, ulaştırma, inşaat,
altyapı ve sanayi gibi tüm sektörleri içermesi
nedeniyle
özellikle
motorin
piyasasına
yansıyacak büyüme rakamları açısından önemli
bir işaret oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekilde,
ekonomik büyüme ile toplam otomotiv yakıtları
tüketimindeki değişim karşılaştırılmaktadır.
Türkiye ekonomisinde 2017 yılında %7,4’lük,
2018 yılında ise %2,6’lık bir büyüme

gerçekleşmiştir. Buna karşılık otomotiv yakıtları
sırasıyla %6,4 büyümüş ve %1,0 küçülmüştür.
2010 yılından 2014 yılına kadar büyümenin
altında kalan otomotiv yakıtları tüketim miktarı,
2015 ve 2016 yıllarında GSYIH rakamlarının çok
üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Bunun
büyük bir kısmının kaçak ve kayıt dışı akaryakıt
ile mücadelelerden sağlanan ilerlemelerden
kaynaklandığı düşünülmektedir.

ŞEKİL 52: Yıllık Otomotiv Yakıtı Tüketimi ve GSYIH Büyüme Oranları (%) (Kaynak: Hazine
Müsteşarlığı, EPDK ve PETDER verileri)
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ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ İÇİN
TÜM İLLER BİR ARAYA GELDİ
PETDER Atık Motor Yağlarını Toplama
Organizasyonu Bilgilendirme ve İstişare
Toplantısının ikincisi 25-26 Ocak 2018
tarihlerinde İzmir Çeşme’de gerçekleşmiştir.
Toplantıda atık motor yağlarının toplanmasında
güncel durum değerlendirilirken, bu atıkların ülke
ekonomisine geri kazandırılmasındaki engeller
ve çözüm önerileri de tartışılmıştır. PETDER
Atık Motor Yağlarını Toplama Organizasyonu
Bilgilendirme ve İstişare Toplantısının ikincisi,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü, PETDER ve Türkiye’nin tüm
illerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin
temsilcilerinin katılımıyla 25-26 Ocak 2018
tarihlerinde İzmir Çeşme’de gerçekleşmiştir.
PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter tarafından
gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından
söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin
Dökmeci, atık motor yağlarının yönetimi
kapsamında kayıt dışı faaliyetler ile mücadele
amacıyla Bakanlıkça adımlar atılacağını ve
İl Müdürlüklerinin denetimleri artıracağını
belirtmiştir. PETDER’in atık motor yağlarının
toplanmasında ülke çapında yaygın ve etkin bir
sistemle çalıştığını belirten Dökmeci, PETDER’e
teslim edilmeyen atık yağların kaçak akaryakıt
olarak kullanılması ile ülkemizin vergi kaybına
uğradığını hatırlatmıştır. Açılış konuşmasının
ardından toplantının ilk sunumu, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Özel Atıkların Yönetimi
Şube Müdürü Gökhan Şentürk tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Şentürk
sunumunda
katılımcılarla Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
ve uygulamalar hakkında bilgiler paylaşmıştır.
PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter ise başta
denetim ve yaptırım olmak üzere yapılan
öneriler ve/veya kamu tarafından uygun
bulunacak ilave tedbirler alınmadan daha fazla
yağ toplanmasının kolay olmayacağının altını
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çizmiştir. PETDER’in 2004 yılından itibaren
büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü
ve atık yağı olan herkese 7/24 yer ve miktar
sınırlaması olmaksızın ulaşıldığını belirten
İlter, PETDER’in mevcut organizasyonu ve araç
kapasitesi ile halihazırda en az 30.000 ton atık
motor yağını toplayabilecek durumda olduğu
bilgisini vermiştir. 10 Numara Yağ olarak
adlandırılan kaçak akaryakıt faaliyetlerinin beş
halkasını;
■■ Atık motor yağını yasa dışı satan atık motor
yağı üreticileri,
■■ Atık motor yağını yetkisiz taşıyanlar /
toplayanlar,
■■ Merdiven altı geri kazanım işletmeleri,
■■ 10 numara yağın akaryakıt olarak satıldığı
yerler,
■■ 10 Numara Yağ kullanıcıları olarak sıralayan
İlter, söz konusu kayıt dışı faaliyetlerin
önlenebilmesi için, bu zincirin beş halkasına
da ayrı ayrı, düzenli, sürekli ve etkin denetimler
ve yaptırımların uygulanması ve uygulanan
yaptırımların kamuoyuyla düzenli şekilde
paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır.
Toplantının son kısmında ise tüm katılımcılarla
karşılıklı fikir alışverişi yapılmış, sorunlar ve
öneriler değerlendirilmiştir.
PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU
BELİRLENDİ
Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Olağan
Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Conrad Otel’de
13 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda PETDER’in geçmiş
döneme ait faaliyetleri ve 2018 yılı bütçesi
Genel Kurul’un onayına sunuldu, Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri seçildi.
Toplantının açılış konuşmasını, Ocak 2015
tarihinden bu yana PETDER Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini üstlenen Martin Thomsen
gerçekleştirdi. PETDER’in 22 yıldır, sadece
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güvenilir ve objektif bir bilgi kaynağı olarak
değil, aynı zamanda etkin ve etkili bir
savunucu olarak akaryakıt sektörünü temsil
ettiğini belirten Thomsen, Derneğin yaklaşık
%85 pazar payı temsil gücüyle, ülkenin her
köşesindeki 20 milyondan fazla araca daha iyi
akaryakıt, hizmet ve ürün sağlamak amacıyla
paydaşlarıyla birlikte çalışmalarına yoğun bir
şekilde devam ettiğini ifade etti.
Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında
gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında,
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper Yönetim Kurulu
Başkanlığına, Yaşar Taşkıran Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığına, Ahmet İzzet Eke ise
Muhasip Üyeliğe seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Selim Şiper
yaptığı konuşmasında, sektörün 100’ün
üzerinde dağıtıcı, 102 depolama tesisi, 13 bin
bayi, 150 bin çalışanı ile yaklaşık 140 milyar
TL’lik bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti.
Şiper, “PETDER çatısı altında tüm üyelerimiz
ile birlikte; ulaşım, inşaat, altyapı projeleri ve
endüstriyel faaliyetlere yakıt tedarik ederek,
Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden birisi
olarak, ekonomik istikrarın devamına katkı
sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
Selim Şiper, “Önümüzdeki dönemde de,
rekabetçi pazarı tam olarak özümsemiş
bir serbest piyasa yapısı içinde, Türkiye’nin
büyümesi ve halkımızın refahı için çok daha
güçlü bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye
kararlıyız” diye konuştu.
GO PETDER’E ÜYE OLDU
İpra Enerji A.Ş. GO
markasıyla Petrol Sanayi
Derneği
(PETDER)
Yönetim
Kurulu’nun
kararı doğrultusunda
Derneğe üye olmuştur.
GO’nun katılımıyla PETDER’in üye sayısı 15
olmuştur. PETDER üyeleri Alpet, Aytemiz, Belgin,
BP, ExxonMobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi,
Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Total, Total Oil ve
TP’den oluşmaktadır. PETDER Genel Sekreteri
Niyazi İlter konuya ilişkin olarak, “Türkiye’deki
akaryakıt sektörünün önde gelen kuruluşlarını

çatısı altında buluşturan PETDER faaliyetlerini
22 yıldır başarıyla yürütüyor. GO’nun üyelerimiz
arasına katılmasıyla PETDER olarak daha da
güçlendik” demiştir.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN PETDER’E
PLAKET
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
sorumluluğunda 2008-2017 dönemlerinde
kayıt dışı ekonomi ile mücadele projesi başarı
ile uygulanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede
ve Gelir İdaresi’nde İdari Kapasitenin
Artırılması Teknik Yardım Projesi” kapsamında,
kayıt dışı ekonominin boyutunun ve vergi
uyum maliyetinin ölçülmesi; vergi uyumunun,
kurumsal kapasitenin, hizmet kalitesinin,
kamu farkındalığının artırılması ve kayıt dışı
ekonominin azaltılmasına yönelik projeye
katkılarından dolayı PETDER’e plaket verilmiştir.
OPERASYON DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARI
PETDER’in nakliyeden sorumlu iş ortağı
OMSAN ile İzmir Aliağa Garajı’nda ve TAYSPED
ile İstanbul Habibler Garajı’nda Mayıs ayında
operasyon
değerlendirmesi
yapılmıştır.
Değerlendirmelerde dolum-boşaltım ve sürüş
esnasında karşılaşılabilecek riskler örneklerle
anlatılmıştır. Güvenlik önlemleri, tehlikeli
durum/olay ve ucuz atlatılan olay bildirimleri
ayrıntılı bir şekilde açıklanarak interaktif olarak
riskler ele alınmıştır. Acil durumlarda yapılması
gerekenler ve personel görev ve sorumlulukları
anlatılmış ve uygulamalı olarak tatbik edilmiştir.
Eğitim, yangın ve dökülme tatbikatlarıyla
sonlandırılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET
EDİLDİ
PETDER Atık Motor Yağları 2017 Faaliyet
Raporu’nun yayımlanmasının ardından Çevre
Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ecel
ziyaret edilerek rapor hakkında bilgilendirme
sunumu yapılmıştır. Ziyaret sırasında atık
motor yağlarının toplanmasındaki sıkıntılar ele
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alınırken, MOTAT sistemine ilişkin geliştirme
önerileri de görüşülmüştür.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SN.
FATİH DÖNMEZ ZİYARET EDİLDİ
PETDER Yönetim Kurulu 7 Ağustos 2018
tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.
Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etmiştir.

PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi
kapsamında, Kayseri (14 Ağustos), Adana (15
Ağustos) ve Samsun (28 Ağustos) illerinde
çalışan atık motor yağı toplama tankerlerinin
denetimleri gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen
uygunsuzluklar bir rapor ile PETDER’in lojistik
iş ortağı OMSAN Lojistik A.Ş.’ye bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun hayırlı olsun dileklerini
kabul eden Dönmez, toplantıda sektörün
güncel durumu ve sorunları hakkında da bilgi
almıştır. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara
her türlü desteğin ve kolaylığın sağlanacağını
belirten Dönmez, enerji sektöründe finansal ve
politik sürdürülebilirliğin altını çizmiştir.

OPERASYON TOPLANTISI VE YÜKSEKTE
ÇALIŞMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PETDER ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ
PROJESİ
KAPSAMINDA
ZİYARETLER
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon sırasında karşılaşılması muhtemel
risklere ilişkin sunumlar yapılmış ve uyarılarda
bulunulmuştur. Sahadan gelen “Ramak Kala”
bildirimleri tüm sürücülerle paylaşılarak
interaktif değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda
ayrıca operasyondaki güvenlik kuralları
hatırlatılarak hangi şartlarda alım yapılacağı,
sürüş süresince dikkat edilecek kurallar ve hız
sınırlarının önemi üzerine konuşulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Mehmet Emin Binpınar ile 17 Ağustos
2018 tarihinde makamında bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, atık motor
yağlarının yönetimi projesi başta olmak
üzere çeşitli konularda bilgi alışverişinde
bulunulmuştur. Sarıyer Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Güneş ile 9
Ağustos 2018 tarihinde makamında bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Toplantının ana konusu, Maslak’ta bulunan
Atatürk Oto Sanayi sitesindeki atık motor
yağlarının
toplanması
için
yapılması
gerekenlerdir. Sarıyer Belediyesi bu konuda
her türlü desteğin verileceğini belirtirken,
PETDER de konu ile ilgili olarak belediyenin
düzenleyeceği eğitim, etkinlik, toplantı gibi
organizasyonlara katılım sağlayabileceğini
bildirmiştir.
14 Ağustos 2018 tarihinde ise Kayseri Çevre
ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet
Ceran ve 28 Ağustos 2018 tarihinde Samsun
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Tevfik
Ayçay ile makamlarında birer görüşme
gerçekleştirilmiştir.
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PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi
Projesi’nin nakliyeden sorumlu iş ortağı OMSAN
ile İzmir Aliağa Garajı’nda 24 Eylül 2018
tarihinde operasyon değerlendirme toplantısı
yapılmıştır.

Toplantı, yüksekte çalışma eğitimi ve tatbikatıyla
sonlandırılmıştır.
ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ
11 Eylül 2018’de Ankara Çevre ve Şehircilik İl
Müdür Yardımcısı Adem Karacif ile makamında
bir görüşme gerçekleştirilerek ildeki atık
üreticileri ve geri kazanım tesisleri hakkında
konuşulmuştur. Yapılacak denetimler ve ziyaret
için bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Ziyaret sonrası Ankara ilinde atık motor
yağı toplaması yapan 34 KM 5586 plakalı
tankerin denetlenmesi gerçekleştirilmiştir.
Araç personelinin dilek ve şikayetleri
dinlenmiştir. Gerekli önlemlerin alınması için
girişimler başlatılmıştır. Ayrıca tespit edilen
uygunsuzluklar bir rapor ile PETDER’in lojistik
iş ortağı OMSAN Lojistik A.Ş.’ye bildirilmiştir.

PETDER’DEN HABERLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
PROTOKOL BİR YIL DAHA UZATILDI

İLE

16 Kasım 2018’de PETDER ile Kara
Kuvvetleri Komutanlığı ile imzalanan protokol
çerçevesinde Komutanlığın ülke genelindeki
tüm birimlerinden PETDER lisanslı nakliyecisine
ait araçlarla atık motor yağı teslim alınacaktır.
Toplanan atık motor yağları kategorilerine uygun
olarak en yakında bulunan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan izinli ve lisanslı tesislere teslim
edilerek, ihracatı, geri kazanımı veya bertarafı
sağlanacaktır.
PETDER DOĞAYA 150.000 AĞAÇ DAHA
KAZANDIRACAK
1 Varil 1 Ağaç Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında bugüne kadar 91.500 ağaç ekimi
gerçekleştiren PETDER, T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile “Bir Enerji Bir Nefes Projesi”
kapsamında imzaladığı yeni protokolle doğaya
150.000 ağaç daha kazandıracaktır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile PETDER arasında
imzalanan protokolle, enerji sektöründe
faaliyet gösteren elektrik, doğal gaz, maden,
kömür ve petrol sanayi şirketlerinin ve onları
temsilen kurulmuş dernek ve birlik üyelerinin
faaliyetleri sırasında ortaya çıkan olumsuz
çevresel etkilerin azaltılması, hava, su ve toprak
gibi alıcı ortamların iyileştirilmesi için Orman
Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde
gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının
desteklenmesi, ülkemizin orman varlığının
artırılması ve yeşil dokusunun geliştirilmesine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Petrol Sanayi Derneği, trafiğe
çıkan araç başına düşen sektör temsil oranı
çerçevesinde 150.000 ağaç dikecektir.
Finansmanı PETDER ve üyeleri tarafından
karşılanan hem “Bir Varil Bir Ağaç Sosyal
Sorumluluk Projesi” hem “Bir Enerji Bir
Nefes Projesi” ile Petrol Sanayi Derneği
tarafından diktirilen ağaç sayısı 250.000’e
yaklaşacaktır.

PETDER EKİBİ İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDI
PETDER ekibi 17-18 Aralık 2018 tarihlerinde
PETDER ofisinde teorik ve uygulamalı olarak
ilkyardım eğitimi almıştır.
SIFIR ATIK SEMİNERLERİ SAKARYA, BOLU,
KIRIKKALE VE AMASYA’DA DÜZENLENDİ
Sıfır Atık Projesi kapsamında “Sıfır Atık –
Geleceğe Değer Kattık” seminerlerine devam
edilmiştir. Sakarya, Bolu, Kırıkkale ve Amasya
gerçekleşen seminerlere PETDER tarafından
katılım sağlanmıştır. Seminerlerde Sıfır Atık
Projesine katkı sağlamak ve destek olmak
noktasında bilincin oluşmasının önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca atıkların çevreye
atıldıklarında verecekleri zararların yanı sıra,
değerlendirildiklerinde sağlayacakları faydaların
da göz önünde bulundurulması gerektiği
hususları üzerinde durulmuştur. 2018 yılının ilk
semineri 23 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da
gerçekleştirilmiştir. PETDER tarafından tümüne
katılım sağlanan ve 17 ilde gerçekleştirilen
seminerlerin sonuncusu 21 Aralık 2018
tarihinde Amasya’da gerçekleştirilmiştir.
2018 Sıfır Atık Seminerleri
Antalya		
23 Şubat 2018
Denizli 		
9 Mart 2018
Kocaeli		
23 Mart 2018
Gaziantep
6 Nisan 2018
Adana 		
17 Nisan 2018
Trabzon
8 Mayıs 2018
İzmir 		
11 Mayıs 2018
Konya 		
7 Haziran 2018
Aydın 		
27 Haziran 2018
Muğla 		
29 Haziran 2018
Eskişehir
14 Kasım 2018
Kayseri
23 Kasım 2018
Samsun
30 Kasım 2018
Sakarya
6 Aralık 2018
Bolu 		
7 Aralık 2018
Kırıkkale
14 Aralık 2018
Amasya
21 Aralık 2018
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PROJELER

8.1 ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ PROJESİ
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 21
Ocak 2004’te yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” ile madeni yağ üreticilerine,
ithalatçılarına piyasaya sürülen motor yağlarını
atık hale geldikten sonra toplama yükümlülüğü
getirilmiştir. Petrol Sanayi Derneği İktisadi
İşletmesi bünyesinde 19 Nisan 2004’te başlatılan
Atık Yağların Yönetimi Projesi ile Yönetmelik
hükümlerini yerine getirmek üzere çalışmalar
başlatılmıştır.

Proje ile atık yağların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem
görmesi, atık üreten noktaların belirlenmesi ve
bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın
başladığı Mayıs 2004 tarihinden itibaren,
toplanan atık motor yağı miktarı ve toplama
yapılan nokta sayısı her yıl artarak devam etmiş
ve ülke çapına yayılmıştır.
PETDER tarafından, motor yağı değişim
noktalarında oluşan atık motor yağları MOTAT
sistemiyle lisanslı özel araçlarla toplanmakta ve
kategorilerine uygun olarak geri kazanım (enerji
veya hammadde) veya bertaraf amaçlı olarak
değerlendirilmek üzere lisanslı işletmelere
teslim edilmekte, yasal belgeleme işlemleri
eksiksiz yerine getirilmekte ve bu işlemler için
atık üreticilerinden herhangi bir ücret talep
edilmemektedir. Atık motor yağları, Bakanlıkça
belirlenen esaslar dahilinde ham madde ve enerji
geri kazanımı amacıyla rafinasyon/rejenerasyon
tesisleri, çimento, kireç, demir-çelik fabrikalarında
işlenmekte veya bertaraf edilmekte, böylece
çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek atık
yağlar ülke ekonomisine kazandırılmaktadır.

30 Temmuz 2004 tarihinde Mülga Çevre
ve Orman Bakanlığı ile imzalanan iş birliği
protokolü çerçevesinde, Atık Yağların Yönetimi
Projesi ile motorlu taşıtlarda kullanılan ve
atık hale gelen motor yağları, araç servisleri,
akaryakıt istasyonları ve kamuya ait araç bakım
istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve
yetkili ekiplerce toplanmaktadır. PETDER,
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 4
Eylül 2008’de Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak
atanmıştır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21
Haziran 2016 tarih ve 57070256-145.04-E8039
sayılı yazısı ile 10 yıl süre ile Yetkilendirilmiş
Kuruluş Belgesini yenilemiştir. Revize edilen
yönetmelikle birlikte atık hale gelen motor
yağlarının Yetkilendirilmiş Kuruluşlar veya
motor yağı üreticileri dışında kişi ve kuruluşlarca
toplanması yasaklanmıştır. PETDER atık motor
yağı toplamakla yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

PETDER’in son 14 yılda topladığı atık yağ miktarı
239.230 ton, proje için bu dönemde kullanılan
kaynak miktarı ise 65 milyon TL’dir.

ŞEKİL 53: Yıllara300
Göre Muhtemel ve Toplanan Atık Motor ve Şanzıman Yağı Miktarları (bin ton)
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Oluşması muhtemel 13.02
kodlu atık motor ve şanzıman
yağı miktarı
Toplanan 13.02 kodlu atık
motor ve şanzıman yağı
miktarı
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PETDER tarafından Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından
günümüze kadar yürütülen “atık motor yağı
toplama” çalışmaları kapsamında 14 yılda 81

ildeki 18.226 farklı atık motor yağı üreticisinden
191.749 sefer yapılarak toplam 239.230 ton atık
motor yağı toplanmıştır.

ŞEKİL 54: Atık Yağların Yönetimi Projesi Yıllara Göre Toplanan Atık Motor Yağı Miktarı (ton)
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Atık motor yağlarının yönetimi kapsamında izlenen atık üreticisi sayısı 2018 yılında 6.143 olarak
gerçekleşmiştir.
ŞEKİL 55: PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Yıllara Göre İzlenen Atık Üreticisi Adedi
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2018 yılında toplanan atık motor yağlarının
■■ 14.480 tonu araç servislerinden
■■ 2.764 tonu endüstri araç parkından
■■ 1.080 tonu kamu kuruluşlarından
■■ 1.137 tonu belediyelerden
■■ 1.375 tonu inşaat ve madencilik sektöründen
■■ 64 tonu yağ üretim tesislerinden
■■ 858 tonu askeri kurumlardan
■■ 231 tonu nakliye firmalarından
■■ 146 tonu akaryakıt istasyonlarından
■■ 13 tonu da yıkama-yağlamadan toplanmıştır.

2016

2017

2018

ŞEKİL 56: 2018 Yılında Toplanan Atık Motor
Yağlarının Sektörel Dağılımı
Akaryakıt İstasyonu; 146 - %1
Askeri Kurumlar; 858 - %4
Belediyeler; 1.137 - %5
Endüstri Araç Parkı; 2.764 - %13

Araç Servisleri; 14.480 - %65

İnşaat ve Madencilik; 1.375 - %6
Kamu Kuruluşları; 1.080 - %5
Nakliye Firmaları; 231 - %1
Yağ Üretim Tesisleri; 64 - %0
Yıkama Yağlama; 13 - %0
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2018 yılında toplanan atık motor yağlarının 9.819
tonu Marmara Bölgesi’nden, 2.836 tonu Ege
Bölgesi’nden, 3.471 tonu İç Anadolu Bölgesi’nden,
2.165 tonu Karadeniz Bölgesi’nden, 2.421 tonu

Akdeniz Bölgesi’nden, 666 tonu Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden, 776 tonu Doğu Anadolu
Bölgesi’nden toplanmıştır.

ATIK MOTOR YAĞI TOPLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ülkemizde, kaçak ve yasa dışı akaryakıt
kullanımı konusunda alınan tüm önlemlere
ve başarılı adımlara rağmen, 10 Numara Yağ
olarak bilinen yasa dışı/standart dışı akaryakıt
kullanımı devam etmektedir. Bu ürünün elde
edilmesinde baz yağ kullanıldığı gibi, atık yağlar
da kullanılmaktadır. PETDER’e teslim edilmeyen
atık motor yağları en genel olarak 10 Numara
Yağ üretimi, inşaatlarda kalıp yağı olarak ve
ısıtma amaçlarıyla (sanayilerde, seralarda, vb.)
kullanılmaktadır. Ancak bunlardan özellikle 10
Numara Yağ kullanımı can ve mal kayıplarına yol
açmakta, vergi kaybı ve haksız rekabet nedeniyle
ülke ekonomisine zarar vermekte ve çevreyi
kirletmektedir. Yetkili Kuruluş olarak PETDER’e
teslim edilmeyen atık motor yağlarının büyük bir
kısmının 10 Numara Yağ adı altında
■■ Kamyon / otobüs garajları,
■■ Oto sanayi siteleri ve
■■ Yol boylarındaki dükkan ve açık alanlar
gibi “piyasa dışı” alanlarda satışa sunulduğu
düşünülmektedir.
Maalesef tüm olumsuzluklarına ve alınan tüm
önlemlere rağmen yasal akaryakıt ürünleri
üzerindeki ÖTV sonucu ortaya çıkan haksız kazanç
nedeniyle, atık motor yağlarının Yetkili Kuruluş
olarak PETDER’e teslim edilmek yerine 1000
TL/Ton’a kadar ulaşan bedellerde ticarete konu
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olduğu değerlendirilmektedir. PETDER olarak
ülkemizin 81 il ve ilçelerinden büyük bir özveriyle
atık motor yağı toplanmasına çalışılmakta; atık
motor yağı olan herkese miktardan bağımsız
olarak ulaşılmakta ve yağı teslim alınmaktadır.
Bununla beraber, ülkemizde istenilen düzeylerde
atık motor yağı toplanamamaktadır. Bunun en
temel nedeni, ÖTV ödenmemesi sonucu atık
motor yağlarının yasa dışı akaryakıt faaliyetine
konu edilmesi yoluyla yüksek kazançlar elde
edilmesidir. Bu temel sebebin yanı sıra aşağıda
PETDER’e yeteri kadar atık motor yağı teslim
edilmemesinin başlıca sebepleri verilmiştir:
1. Denetimler ve yaptırımlar yetersizdir.
Akaryakıt faaliyetine konu 10 Numara yağ
konusunda maalesef etkin, yeterli ve istikrarlı
denetimler ve bu denetimler sonucu yaptırımlar
uygulanmamaktadır. Denetim ve yaptırımların
yanı sıra, uygulanan cezalar da kamuoyuyla
yeterince paylaşılmamaktadır.
Atık motor yağı;
■■ Atık yağını Yetkilendirilmiş Kuruluş olan
PETDER’e teslim etmeyen atık yağ üreticileri,
■■ Atık yağını yetki sahibi olmadan taşıyanlar ve
toplayanlar,
■■ Atık yağı rafinasyon/rejenerasyon adı altında
çeşitli yollarla akaryakıt faaliyetlerine konu edenler,

PROJELER

■■ 10 Numara Yağı akaryakıt olarak satan yerler,
■■ Başta toplu taşıma ve nakliye sektörü
olmak üzere tüketiciler tarafından akaryakıt
olarak kullanılmasıyla yasa dışı faaliyet haline
gelmektedir.
Denetim ve yaptırımların caydırıcı olmaması
nedeniyle, atık madeni yağlar atık yağ
üreticisince, yetkilendirilmiş kuruluşa teslim
edilmemekte, lisanslı veya lisanssız toplayıcılarca
yasa dışı olarak yüksek bedeller ödenerek
alınıp satılmakta, rejenerasyon/rafinasyon adı
altında çeşitli yerlerde akaryakıt faaliyetlerine
konu edilmekte, başta toplu taşıma ve nakliye
sektörü olmak üzere tüketiciler tarafından
akaryakıt olarak kullanılmakta ve tüm bu yasa dışı
faaliyetler aynı şekilde yıllardır devam etmekte
ve önüne geçilememektedir.
Bu tür faaliyetlerin önlenebilmesi için, bu
zincirin beş halkasında da ayrı ayrı düzenli ve
sürekli etkin denetimler yapılmalıdır. PETDER
bu konuda ilgili makamlara çeşitli bildirimlerde
bulunmuştur. Yetersiz denetimler, caydırıcı
yaptırımların olmaması bu tür faaliyetleri
cesaretlendirmektedir.
2. EPDK Lisansı kapsamına alınan atık yağlardan
baz yağ üretimi faaliyeti denetlenmelidir.
Atık yağ rejenerasyon/rafinasyon faaliyeti
tüm gelişmiş ülkelerde endüstriyel ölçekte
rafinerilerdir ve ileri teknoloji kullanarak baz yağ
üretmektedirler. Oysa ülkemizde genel olarak
son derece iptidai yöntemlerle temelde şekilsel
(renk ve koku) bir geri kazanım yapılmaktadır.
Faaliyetlerin
genel
anlamda
uygunluğu
denetlenmelidir.
3. Kamu kurumlarının bir kısmı yağ teslim
etmemektedir.
Kamu kurumları, belediyeler ve il özel
idarelerinden yeteri kadar atık motor yağı teslim
alınamamaktadır.
4. Denetimler ve yaptırımlar artırılmalı, verilen
cezalar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
10 Numara yağ zincirini beş temel halkasına (atık
yağ üreticisi, yasa dışı taşıyan, yasa dışı teslim ve
satın alan, 10 Numara Yağ üreticisi ve 10 Numara
yağ kullanıcısı) yönelik başta Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları

tarafından denetimler artırılmalı, caydırıcı
yaptırımlar uygulanmalı ve bunlar kamuoyuyla
paylaşılmalıdır.
4.1. Atık Yağ Üreticileri: Madeni yağ kullanan ve
dolayısıyla atık yağ üreten başta araç servisleri ve
sanayi sitelerindeki işyerleri olmak üzere “giren
madeni yağ-çıkan atık yağ” miktarı ile teslim
edilen atık yağ miktarları ve belgeleri üzerinden
yapılacak düzenli denetimlerin atık yağın satışa
konu olmasının önüne geçilmesinde çok yararlı
olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, atık motor
yağı üreten noktaların PETDER’e teslim ettiği
miktarlar ile İl Müdürlüklerine verdiği ürün alım
beyanları karşılaştırılmalıdır.
4.2. Atık Yağı Yetkisiz Taşıyanlar ve Toplayanlar:
Atık motor yağı, toplama yetkisi olmayan
araçlar ve kişiler tarafından farklı adlar altında
toplanmakta ve 10 Numara Yağ üreticilerine
satılmaktadır. Yetkisiz olarak ve zaman zaman
maalesef PETDER adı da kullanılarak SEÇ-G
standartları olmayan araçlarla yapılan bu
tür taşımaların önüne geçilmeli, PETDER ile
sözleşmesi olmayan araçların lisanslarından
13.02 kodları çıkarılmalıdır.
İl Müdürlükleri tarafından verilen araç lisanslarında
1302 kodlu atıkların (atık motor yağı da dahil
olmak üzere) taşınabileceği belirtilmektedir. Bu
durum atık motor yağı üreticileri tarafından, bu
araçların aynı zamanda toplama da yapabileceği
şeklinde yorumlanmaktadır ve 1302 kodlu
atıkları taşıma izni/yetki belgesi olmayan
toplayıcılar tarafından suistimal edilebilmektedir.
Sonuçta, atık motor yağı toplama yetkisi olmayan
araçlar ve kişiler tarafından farklı adlar altında
toplanmakta ve 10 Numara Yağ üreticilerine
satılmaktadır. Bu sebeple, 1302 kodlu ürünlerin
taşınabilmesi için gerekli lisansın veya yetkinin
sadece Yetkilendirilmiş Kuruluş için taşıma yapan
araçlara verilmesi, diğer araçlara verilmemesi
gerekir. Bu araçlarda Yetkili Kuruluş olarak PETDER
ile yapılan bir taşıma anlaşmasının varlığı kontrol
edilmelidir. Araçların güncel plaka bilgilerine
PETDER’den ulaşılabilir. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün
PETDER’e ait olmayan araçlarla ilgili Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerine yazmış olduğu yazılar
ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile yapılan
ortak çalışmalar sonucu 370 adet olan PETDER
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harici 1302 kodu bulunan lisanslı araç sayısı
2018 yılı sonunda 7 araca düşmüştür. Bu konuda
katkılarından ve çabalarından dolayı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

tutulması gerekmektedir. İlgili kurumların ve yerel
otoritelerin işbirliğiyle bu araçlarda yapılacak yol
üstü Ulusal Marker denetimi araçlardaki ürünün
yasal olup olmadığını hemen ortaya koyacaktır.

4.3. Atık Yağ Geri Kazanım Tesisleri ve 10
Numara Yağ Üreticileri: Geri dönüşüm firmaları
tarafından yaklaşık kayıtlı 20.000 ton endüstriyel
atık yağ toplandığı tahmin edilmektedir.
PETDER’in bu firmalara yasal olarak teslim ettiği
2.321 ton Kategori-1 atık motor yağı da dikkate
alındığında bu firmaların ticari olarak faaliyetlerini
devam ettirmelerinin mümkün olamayacağı
düşünülmektedir. Bu tesislere yönelik giren
hammadde ve çıkan ürün miktarları üzerinde
yapılacak denetimler durumu ortaya çıkaracaktır.
Geri dönüşüm firmalarının mali olarak
sürekli denetiminin yapılması, yaptırımların
uygulanması ve bunun kamuoyuyla paylaşılması
gerekmektedir.

Ülkemizin karayolu ana arterleri üzerinde
yapılacak düzenli denetimler, aykırılık halinde
verilecek cezai ve mali yaptırımlar ve bunun
kamuoyuyla
paylaşılmasının
kullanımın
azalması yönünde çok önemli etkisinin olacağı
düşünülmektedir. Bu tür bir denetim kaçak
akaryakıt satışının da azalmasını sağlayacaktır.

4.4. 10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Satıldığı
Yerler: 10 Numara Yağ yasal akaryakıt istasyonları
dışında daha çok kamyon/otobüs garajları, oto
sanayi siteleri ve yol boylarındaki dükkan ve
açık alanlar gibi “piyasa dışı” alanlarda satışa
sunulmaktadır. Bu tür yerler sürekli olarak
denetime tabi tutulmalı, akaryakıt satışı
yapılması durumunda caydırıcı cezai ve mali
yaptırımlar uygulanmalı ve bunlar kamuoyuyla
paylaşılmalıdır.
4.5. 10 Numara Yağ Kullanıcıları: 10 Numara Yağ
çeşitli amaçlar için kullanılan yasal bir yağlama
ürünüdür. Yasa dışı olan bu ürünün akaryakıt
faaliyetine konu edilmesi, diğer bir ifadeyle
akaryakıt ürünü olarak satılması ve alınmasıdır.
Yasa dışı bu ticaret, can ve mal kayıplarının yanı
sıra önemli bir vergi kaybına ve haksız rekabete
yol açmaktadır. 10 Numara Yağı akaryakıt olarak
büyük çoğunlukla otobüs, kamyon, kamyonet
ve minibüs olmak üzere taşımacılık sektöründe
kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı
tehlikeli madde ve insan taşımacılığı ile ilgilidir.
Geçmişte de yaşandığı gibi çok ciddi kazalara ve
can kayıplarına yol açmıştır. Son zamanlarda iş
makinaları ve traktörlerde kullanıldığı yönünde
duyum alınmaktadır.
Başta otobüs, servis araçları ve minibüsler olmak
üzere kullanıcıların yol üstü denetimlere tabi
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5. Rafinasyon ve rejenerasyon tesisleri için
hazırlanan zorunlu standartların uygulanması
denetlenmelidir.
5.1. Tüm gelişmiş ülkelerde rafinasyon ve
rejenerasyon tesisleri son derece gelişmiş
teknoloji kullanan ve yüksek yatırım maliyetleri
gerektiren tesisleridir. Sayıca da çok az olan
bu tesisler bu ülkelerde bir rafineri gibi faaliyet
göstermektedirler. Oysa ülkemizde bu faaliyet
son derece basit yöntemlerle ve geçici faaliyet
belgeleriyle yürütülmektedir. Bu tesisler hizmet
gereksinimlerine ilişkin TS 13541 standardını
karşılamalıdır. Bu standarda uygunluk yerinde
denetimlerle takip edilmelidir.
5.2. Ülkemizde geri kazanım sonucu elde edilen
ürün, baz yağdan ziyade renk, koku itibarıyla
şekilsel iyileştirmeden geçirilmiş bir üründür ve
bıçkı yağı, kalıp yağı, vb. isimler altında 10 Numara
Yağ faaliyetine konu olmaktadır. Bu ürünlerin
TSE 13369 Standardına uygunluğu, proses de
incelenerek yerinde yapılacak denetimlerle
denetlenmelidir.
6. Ülkemizde gelişmiş ülkelerdeki örneklerine
uygun yeniden rafinasyon tesisleri kurulmalıdır.
Ülkemizde atık madeni yağlardan baz yağ üretimi
için gelişmiş ülkelerdeki örneklerine benzer
nitelikte ileri teknolojilerin kullanıldığı kurumsal
büyük yatırımların bulunmaması, bu alanda
faaliyet gösterenlerin teknik yetersizliği ve illegal
faaliyetlere girmesi, sektörün gelişiminde bir engel
olmuştur. PETDER olarak ülkemizde kurulacak
ileri teknoloji rafinasyon tesislerinin, kayıt
dışına giden atık madeni yağların yüksek katma
değerli ürünlere daha fazla dönüştürülmesini
sağlayacağına inanılmaktadır.
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8.2 BİR VARİL BİR AĞAÇ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
1 Varil 1 Ağaç Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile 3 Eylül 2010 tarihinde imzalanan protokolle
başlatılmıştır. Proje görsellerinin ve tanıtım
malzemelerinin hazırlanması sonrasında “1 Varil
1 Ağaç Projesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
da onayı ile 6 Eylül 2010 tarihli basın duyurusu ile
kamuoyuna duyurulmuştur.

Proje, PETDER’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde,
ülke genelindeki tüm devlet kurumlarına (kamu
kurumları, silahlı kuvvetler, belediyeler) lisanslı
taşıma araçları ile bedelsiz olarak hizmet
götürmek suretiyle toplanan her bir varil atık
motor yağı için bir fidan dikmesini kapsamaktadır.

Atık yağların toplanması ile sağlanan çevresel
faydanın etkisini artırmak üzere hayata geçirilen
1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından
toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan
dikmek suretiyle,
■■ Kamu kurumlarının proje desteğinin artırılarak
daha fazla miktarda atık motor yağının kayıt
altına alınması,
■■ Çevre ve insan sağlığının korunması,
■■ Atık motor yağlarının zararları ile ilgili olarak
toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık
yaratılması,
■■ Yönetmelik dışı uygulamaların, 10 numara
yağ ve benzeri isimler altında yapılan kayıt dışı
faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.

Finansmanı PETDER tarafından karşılanan bu
proje ile, kamu kurumlarından toplanan her bir
varil atık motor yağına karşılık olarak bir fidan
dikilmek suretiyle, toplanan atık motor yağlarına
karşılık olarak, 10.000 adedi 2017 yılında olmak
üzere, 91.500 adet fidan dikilmiştir. PETDER
ayrıca, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile “Bir Enerji Bir Nefes
Projesi” kapsamında imzaladığı yeni protokolle
doğaya 150.000 ağaç daha kazandırmıştır.
Finansmanı PETDER ve üyeleri tarafından
karşılanan hem “Bir Varil Bir Ağaç Sosyal
Sorumluluk Projesi” hem de “Bir Enerji Bir Nefes
Projesi” ile PETDER tarafından diktirilen ağaç
sayısı 241.500 olmuştur.

AĞAÇLANDIRILAN SAHALAR
2017 - TEKİRDAĞ
Saha ağaçlandırması
Servi, mazı türleri
2016 - İSTANBUL
Karayolu kenarı ağaçlandırması
Servi, mazı türleri
2014 - ANKARA
Karayolu kenarı ağaçlandırması
Servi, mazı türleri
2013 - ANKARA
Karayolu kenarı ağaçlandırması
Servi, mazı türleri
2012 - AFYONKARAHİSAR
Karayolu kenarı ağaçlandırması
Servi, mazı türleri
2011 - ANKARA
Saha ağaçlandırması
Akasya, süs eriği, mavi servi, mazı türleri
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8.3 YENİ İLETİŞİM KANALLARI

PETDER AKILLI TELEFON UYGULAMASI
Atık motor yağı bildirimlerini kolaylaştırmak
üzere geliştirilen PETDER Akıllı Telefon
Uygulaması da App Store ve Google Play
Store’da yerini almıştır. Geliştirilen uygulama
yoluyla atık motor yağı üreticileri ile PETDER
arasında iki taraflı iletişim kolaylaştırılması
hedeflenmiştir. Uygulamayı akıllı telefonlarına
indiren kullanıcılar,
■■ “Atık Yağ Bildirim” sayfasından bildirimde
bulunabilmekte,
■■ 44 44 924 numaralı telefona tıklayarak
PETDER’i anında arayabilmekte,
■■ Bulundukları şehirde atık motor yağı toplama
lisansı bulunan araçların plaka ve lisans
numaralarını görüntüleyebilmekte,
■■ PETDER tarafından iletilen duyurulardan
anında haberdar olabilmekte,
■■ Güncel PETDER Mevzuat Kitabı içeriğine
ulaşabilmektedir.
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44 44 YAĞ
PETDER tarafından yürütülen Atık Motor
Yağlarının Yönetimi Projesi kapsamında,
özellikle atık motor yağı üreticilerinin ve proje
hakkında bilgi almak isteyenlerin kullanımına
yönelik irtibat numarası “44 44 924 – 44 44
YAĞ” olarak yenilenmiştir.
Yeni numara ile,
■■ Temas bilgisinin daha akılda kalıcı olması,
■■ Atık motor yağı üreticileri ile PETDER
arasındaki iletişimin hızlandırılması ve
kolaylaştırılması sağlanmış ve
■■ Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesinin
kurumsal yapısı kuvvetlendirilmiştir.

PROJELER

8.4 10 NUMARA YAĞIN AKARYAKIT OLARAK KULLANILMASININ
ZARARLARINA İLİŞKİN KAMU SPOTU
2015 yılında PETDER ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı iş birliği ile “10 Numara Yağın
Akaryakıt Olarak Kullanılmasının Zararları”
hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması
amacıyla hazırlanan kamu spotu, RTÜK
tarafından onaylanarak tüm ulusal televizyon ve
radyo kanallarında yayınlanmaya başlamıştır.

Kamu spotunun kamuoyunda farkındalığı
artırması ve 10 Numara Yağ kullanımının sona
erdirilmesiyle ülkemiz ekonomisinin yanı sıra,
mal ve daha da önemlisi insan hayatına verdiği
zararların ortadan kaldırılması yönündeki
çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir.
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OCAK 2018
BAKANLAR KURULU
2018.01.02 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve
2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
EPDK
2018.01.11 EPDK Lisanslar
2018.01.12 EPDK Cezalar
2018.01.18 EPDK Cezalar
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
2018.01.18 Karayolu Taşıma Yönetmeliği

ŞUBAT 2018
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2018.02.17 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat
İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
EPDK
2018.02.07 EPDK Cezalar
2018.02.09 EPDK Cezalar
2018.02.10 EPDK Lisanslar
2018.02.14 EPDK Cezalar
2018.02.17
Ulusal
Marker
Uygulama
Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının
Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı
2018.02.17 Petrol Piyasasında Ulusal Marker
Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
2018.02.18 EPDK Cezalara İlişkin Duyuru
2018.02.23
LPG
Piyasasında
Lisans
Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı
2018.02.23 LPG Piyasasında Lisans Tadili,
Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında
Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul
Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul
Kararı
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TSE
2018.02.09 TSE Feshedilen Sözleşmelere
İlişkin Duyuru

MART 2018
BAKANLAR KURULU
07.03.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı
15.03.2018 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
27.03.2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
27.03.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer
Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi
Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
22.03.2018 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
EPDK
01.03.2018 EPDK Cezalar
09.03.2018 EPDK Lisanslar
16.03.2018 EPDK Cezalar
17.03.2018 EPDK Cezalar
17.03.2018 Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti
Hakkında Karar
TSE
13.03.2018 TSE Feshedilen Sözleşmeler
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NİSAN 2018
BAKANLAR KURULU
06.04.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve
Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
06.04.2018 Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil
Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
12.04.2018 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MALİYE BAKANLIĞI
07.04.2018 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı
Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
EPDK
05.04.2018 EPDK Cezalar
13.04.2018 EPDK Lisanslar
MESLEKİ YETERLİK KURUMU
11.04.2018 Ulusal Meslek Standartlarına Dair
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/8)

MAYIS 2018
BAKANLAR KURULU
17.05.2018 Bazı Mallara Uygulanan Özel
Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi
Hakkında Karar
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
24.05.2018 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
EKONOMİ BAKANLIĞI
25.05.2018 2017/10926 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı
Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili
Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

MALİYE BAKANLIĞI
12.05.2018 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı
Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
25.05.2018 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 15)
25.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 494)
25.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 495)
25.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 496)
25.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 497)
25.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No:498)
29.05.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 499)
EPDK
11.05.2018 EPDK Cezalar
15.05.2018 EPDK Lisanslar
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
25.05.2018 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

HAZİRAN 2018
11.06.2018 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici
1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel
Tebliğ
11.06.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliği (Seri No: 50)
EPDK
04.06.2018 EPDK Cezalar
10.06.2018 EPDK Lisanslar
07.06.2018 EPDK Cezalar
TSE
10.06.2018 TSE Feshedilen Sözleşmeler
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TEMMUZ 2018

EYLÜL 2018

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
06.07.2018 TS 9809 Vanalar - Dökme
Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin
Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG - MS
- 2018/1)
06.07.2018 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde
Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara
Dair Yönetmelik

MALİYE BAKANLIĞI
06.09.2018 Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 20)

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
06.07.2018
Enerji
Verimliliği
Denetim
Yönetmeliği
MALİYE BAKANLIĞI
06.07.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 500)
06.07.2018 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:
304)
06.07.2018 Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 19)
EPDK
06.07.2018 EPDK Cezalar
09.07.2018 EPDK Lisanslar
17.07.2018 31/05/2011 Tarihli ve 3242/2
Sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı
27.07.2018 EPDK Cezalar

AĞUSTOS 2018
EPDK
02.08.2018 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı
Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kurul Kararı
16.08.2018 EPDK Cezalar
CUMHURBAŞKANI KARARI
16.08.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde
Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi
Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 41)
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EPDK
07.09.2018 EPDK Cezalar
08.09.2018
LPG
Piyasasında
Lisans
Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kurul Kararı
08.09.2018 LPG Piyasasında Lisans Tadili,
Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında
Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul
Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul
Kararı
19.09.2018 EPDK Cezalar
19.09.2018 EPDK Lisanslar
23.09.2018 EPDK Cezalar
28.09.2018 EPDK Cezalar
TSE
11.09.2018 TSE Feshedilen Sözleşmeler
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
19.09.2018 Döviz Pozisyonunu Etkileyen
İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

EKİM 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI
12.10.2018 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
MALİYE BAKANLIĞI
08.10.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)
10.10.2018 Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 21)
EPDK
03.10.2018 21/05/2015 tarihli ve 5605-2
Sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve
Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar

YASAL DÜZENLEMELER

Hakkında Kurul Kararının
Hakkında Kurul Kararı
06.10.2018 EPDK Cezalar

Değiştirilmesi

DİĞER
26.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
21.10.2018 Karayolları Genel Müdürlüğü

KASIM 2018
MALİYE ve HAZİNE BAKANLIĞI
16/11/2018 Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
EPDK
30/11/2018 EPDK Karar No: 8209
21/11/2018 Oksitlenme Kararlılığı Özelliğinin
Teknik Düzenleme Kapsamında Aranmamasına
İlişkin Kurul Kararı
11/11/2018 EPDK Lisanslar

ARALIK 2018
CUMHURBAŞKANI
29.12.2018 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş
Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)
KANUNLAR
10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
05.12.2018 Benzin ve Naftanın Depolanması
ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik
Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
26.12.2018 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak
Muayene ve Damgalama Ücret Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TİCARET BAKANLIĞI
26.12.2018 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

İşlemleri) (Seri No: 157)
29.12.2018 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen
Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2019/13)
30.12.2018 Kişisel Koruyucu Donanımların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2019/11)
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
21.12.2018 Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.12.2018 Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife
ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
ve Talimat
EPDK
05.12.2018 EPDK Cezalar
07.12.2018 EPDK Lisanslar
09.12.2018 EPDK Kurul Kararları
15.12.2018 LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
15.12.2018 2019 Yılı Gelir Payı Bedelleri
Hakkında Karar
15.12.2018
Lisans
İşlemlerine
İlişkin
Başvurular Hakkında Kurul Kararı
15.12.2018 31.05.2011 Tarihli ve 3242/4
Sayılı Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı
Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere
İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına
Dair Kurul Kararı
15.12.2018 31.05.2011 Tarihli ve 3242/3
Sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili
Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere
İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına
Dair Kurul Kararı
15.12.2018 31.05.2011 Tarihli ve 3242/2
Sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı
18.12.2018 EPDK Cezalar
20.12.2018 Motorin Türlerine Biodizel
Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
21.12.2018 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 16ncı Maddesi Uyarınca 2019
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Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ
21.12.2018 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19uncu Maddesi Uyarınca 2019
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ
22.12.2018
Petrol
Piyasası
Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
23.12.2018 EPDK Kurul Kararları
25.12.2018 EPDK Cezalar
28.12.2018 Petrol Piyasasında Ulusal Marker
Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
07.12.2018 Ulusal Meslek Standartlarına Dair
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/18)
07.12.2018 2018.12.07 Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/40)
REKABET KURUMU
12.12.2018 4054 Sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci
Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt
Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli
Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2019/1)
TSE
18.12.2018 TSE Feshedilen Sözleşmeler
DİĞER
06.12.2018 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
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PETDER HAKKINDA

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) 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.
PETDER üyesi kuruluşlar Alpet, Aytemiz, Belgin,
BP, ExxonMobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi,
Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Total, Total
Turkey Pazarlama ve Türkiye Petrolleri’dir.
PETDER’in kurucu üyeleri ise BP, ExxonMobil,
Opet, Petrol Ofisi, Shell ve Total’dir.
PETDER’in Misyonu
PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün
her alanda gelişimi için sektörün proaktif
şekilde savunuculuğunu yapmak ve sektör
politikalarının oluşumu için sunulabilecek
ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek
üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
PETDER’in Temel Faaliyet Alanları
Üyeleri ve ilgili sektör paydaşlarıyla işbirliği
içerisinde, Rekabet Hukuku’na uygun olarak,
• Proaktif şekilde sektör politikalarının
gelişiminde rol oynamak;
• Rekabet ortamının daha da geliştirilmesini
desteklemek;
• Başta kaçak/kayıtdışı akaryakıt olmak
üzere sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar
yapmak;
• Daha yüksek seviyede SEÇ-G standartları
oluşumunda öncü olmak;
• Sektöre ve kamuoyuna yönelik güvenilir ve
tarafsız bilgi için iletişim faaliyetleri yürütmek;
• Sektörü her düzeyde etkin ve etkili bir şekilde
temsil etmek;
• Bilgi birikiminin geliştirilmesi ve daha
yüksek kaliteli ürün ve işlemler için ulusal ve
uluslararası uzman kuruluşlarla yakın araştırma
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ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektir.
PETDER kuruluşundan itibaren güçlü, güvenilir
ve objektif ilkelere dayalı profesyonel bir sivil
toplum kuruluşu olmayı öncelikli hedef olarak
koymuş ve hep bu yönde çalışmıştır. PETDER,
Avrupa akaryakıt sektörünü temsil eden
“FuelsEurope” ile işbirliği içindedir.
Atık Yağların Yönetimi Projesi
2004 yılında yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” ile birlikte PETDER, üyelerinin
Yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine
getirmek üzere, motorlu taşıtlarda kullanılan ve
atık hale gelen motor yağlarının araç servisleri,
akaryakıt istasyonları, kamuya ait araç bakım
istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve
yetkili ekiplerce toplamak üzere “Atık Yağların
Yönetimi Projesi”ni başlatmıştır.
Proje kapsamında PETDER tarafından toplanan
atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde
işlem görmekte ve aynı zamanda atık yağların
zararları ve ne şekilde değerlendirilmesi
gerektiğine ilişkin konularla ilgili toplumun
bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması
sağlanmaktadır.
PETDER, atık motor yağlarının toplanması
konusunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş tek
kuruluştur. PETDER “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı” ve “Orman ve Su İşleri Bakanlığı”
ile işbirliği içerisinde, kamu kurumlarından
topladığı her bir varil atık motor yağına karşılık
bir fidan dikmektedir. Finansmanı PETDER
tarafından karşılanan bu proje ile, 10.000
adedi 2017 yılında olmak üzere, altı yılda
doğaya 91.500 adet ağaç kazandırılmıştır.
Proje ve fidan dikimleri sürmekte, bu rakam
artmaktadır.

PETDER HAKKINDA

Yönetim Sistemi Sertifikasyonu
PETDER 2012 yılında TS EN ISO 9001, TS EN
ISO 14001 ve TS 18001 uygunluk sertifikalarını
alarak, “Kalite, Çevre ve İş Sağlığı” alanlarının
üçünde birden sertifikalandırılan ilk sivil toplum
örgütü olmuştur.

YÖNETİM KURULU (2018 itibariyle)
Yönetim Kurulu Başkanı
Selim Şiper (Petrol Ofisi A.Ş.)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar Taşkıran (Total Oil Türkiye A.Ş.)
Muhasip Üye
Ahmet İzzet Eke (Aytemiz Akaryakıt
Dağıtım A.Ş.)
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Erdem (The Shell Company of
Turkey Ltd.)
Ekrem EKMENCİ (Opet Petrolcülük A.Ş.)

Gürz Kodal (TP Petrol Dağıtım A.Ş.)
Martin Thomsen (BP Petrolleri A.Ş.)
Mustafa Ergi (Altınbaş Petrol ve Ticaret
A.Ş.)
Komiteler
PETDER bünyesinde kurulu farklı uzmanlık
alanlarındaki komiteler, düzenleyici kurumlar
ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde
çalışmalar gerçekleştirmekte, konularıyla ilgili
güncel ve yasal gelişmeleri değerlendirmektedir.
Komiteler ağırlıklı olarak ayda bir kez olmak
üzere, belirlenen düzenli aralıklarla veya
gerektiğinde toplanmaktadır.
PETDER bünyesinde;
■■ Hukuk Komitesi
■■ İkmal Komitesi
■■ Kurumsal İletişim Komitesi
■■ LPG Sektör Kurulu
■■ LPG Teknik Komitesi
■■ Madeni Yağ Teknik Komitesi
■■ Otomasyon Komitesi
■■ Sağlık, Emniyet ve Çevre Komitesi
■■ Taşımacılık Komitesi
■■ Mühendislik Komitesi
■■ Vergi Komitesi toplanmaktadır.
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ORGANİZASYON

Niyazi İLTER
Genel Sekreter

Serkan BEREKET
Yönetim ve Akaryakıt Direktörü

Hidayet ACAR
Madeni Yağlar, LPG ve
SEÇG Müdürü

Zeynep ERSEN
Mali İşler ve
Müşteri İlişkileri Müdürü

Eda Öztürk
Ofis ve Yönetim Asistanı

Volkan SİĞİNÇ
Operasyon Müdürü

Hasan HIRAOĞLU
Planlama Yöneticisi

Büşra Özyılmaz
Planlama Uzmanı

Emre Külünk
Planlama Uzmanı

Bengi Genç
Planlama Uzman Yardımcısı
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Yasemin DAĞ
Kurumsal İletişim Müdürü

Boray Kırkoçoğlu
Planlama Uzman Yardımcısı

www.pwc.com.tr

www.petder.org.tr

Akaryakıt Dağıtım Sektörünün
Türkiye Ekonomisindeki
Yeri ve Önemi
Sektör Çalışmaları
Yıl: 2017 / 3. Çeyrek
Sayı: 1

Giriş
Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil
toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile
PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu* çerçevesinde her üç
ayda bir yayınlanmak üzere araştırma ve inceleme
çalışmaları yapacaktır.
Bu kapsamda, yapılan ilk çalışma olarak "Akaryakıt
Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve
Önemi" incelenirken sektörün diğer sektörler ile ilişkisi
ve değer zinciri analiz edilmiştir. Çalışmada sektörün
kamu gelirleri ve istihdam tarafındaki doğrudan ve
dolaylı etkileri de ortaya konmaya çalışılmıştır.
Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık
olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında sektördeki
oyuncular ve diğer sivil toplum kuruluşlarından elde
edilen bilgiler de kullanılmıştır. Yapılan sayısal ve nitel
analizlerde elde edilen büyüklükler belirli varsayımlar
altında paylaşılmış olup okuyuculara genel bilgi vermesi
amaçlanmıştır.

1

Sektörün, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde
depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet
veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son
kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından
sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün çok
geniş bir paydaş kitlesi de olduğu görülmektedir.
Bu dokümanın, başta sektördeki talep artışını ve
müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli altyapı ve tesis yatırımlarını yapan sektör
oyuncuları olmak üzere tüm paydaşlara faydalı olacağını
umarız.
*PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün her alanda
gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu
yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için
sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere
araştırma ve geliştirme çalışmaları
gerçekleştirmektedir.

Rakamlarla Akaryakıt Dağıtım Sektörü
Günlük yaklaşık 4 milyon araca hizmet verilmektedir. Akaryakıt istasyonlarını her gün yaklaşık 8 milyon
kişi ziyaret etmektedir.
Sektörde 100’ün üzerinde dağıtım şirketi, 102 depo/antrepo ve aktif olarak çalışan yaklaşık 13.000 bayi
bulunmaktadır. Bu kapsamda, sektör Almanya ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın en büyük 3. bayi ağına
sahiptir.
Son 5 yılda ortalama her yıl %7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörlerdendir. Yaklaşık
35 milyon tonluk toplam akaryakıt satışı ile Avrupa ülkeleri arasında 6. sıradadır.

Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının GSYİH içindeki payı son 5 yılda ortalama %3,1’dir.
Sektörün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016 yılında yaklaşık 65 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Dolaylı vergiler dahil sektörün büyüklüğü 140 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Dolaylı vergiler yoluyla (ÖTV, KDV) yaratılan kamu gelirleri son 3 yılda %9 artarak yaklaşık 75 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca 2016 yılında kamunun toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık %26’sını
akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergiler oluşturmaktadır.
2016 yılında toplam ithalat yaklaşık 15,4 milyon ton, ihracat ise yaklaşık 6 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Buna göre, yaklaşık olarak 18 milyar TL’lik ithalata karşılık 9 milyar TL’lik ihracat
yapılmaktadır.
Sektör yaklaşık 95.000 ön saha, 45.000 nakliye / diğer istasyon personeli ve 10.000 dağıtım şirketi
çalışanı ile birlikte yaklaşık 150.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.
Dolaylı vergiler haricinde sektörün istihdama yönelik ödediği toplam SGK katkı payları, personel gelir
vergisi ve damga vergisinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.

%50

Uzun yıllardır sektöre ilgi gösteren uluslararası yatırımcılar sektördeki satışın 2016 itibari ile yaklaşık

%50’sini gerçekleştirmektedir.

2016 yılında gerçekleştirilen 280 milyon işlem adedi ve yaklaşık 47 milyar TL’lik işlem tutarı ile kredi
kartı kullanılmıştır.

İnşaat, üretim, enerji, mühendislik, emlak, taşımacılık/lojistik ve tarım dahil olmak üzere akaryakıt
dağıtım sektörünün yaklaşık 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkilediği görülmektedir.

Akaryakıt dağıtım şirketleri bayilere ve reel sektörlere verdiği yaklaşık 20 gün vade ile tüketiciye ilave bir
fon yaratmaktadır.
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Upstream

Akaryakıt Sektörü Değer Zinciri Analizi
Arama,
Sondaj &
Üretim

Ham Petrol Tüketimi: 28 m ton

Diğer. %3

Suudi
Arabistan %9

Yerli
%9

Diğer %27

Irak. %37

Kuveyt. %10

İthal
%91

Rusya. %13

TPAO
%73

İran. %28

Toplam ham petrol tüketimi 2016 yılında yaklaşık 28 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ham petrol
tüketiminin %9’u yerli üreticilerden sağlanırken, %91’i ithal edilmektedir.
Kaynak: EPDK, TÜPRAŞ, Petroform
Kocaeli

Rafinaj

Kırıkkale

10 m/ton

(Otogaz dahildir)

İthal %42

Star Rafinerisi

5 m/ton

11 m/ton

Toplam Ürün Temin Dağılımı

Tüpraş
Rafinerileri

11 m/ton

1.1 m/ton
İzmir

Batman

Yerli Rafineriler %58

.
*Transit satışlar dışarıda bırakılmıştır.

Türkiye’deki rafinerilerin toplam depolama kapasitesi 7,2 milyon m³’tür

Toplam üretimin %76’sı beyaz ürün (benzin, motorin) geri kalanı fuel oil ve bitüm gibi siyah ürünlerdir.
Star rafinerisinin 2018 yılında 10 milyon tonluk toplam kapasite ile faaliyete geçmesi, motorin ve LPG
üretimini sırası ile %60 ve %33 artırması beklenmektedir.
Kaynak: EPDK, TÜPRAŞ

Bölgesel Depo Kapasite Dağılımı (m m3)

Depo Kapasite Dağılımı

Downstream

Depolama

Depo Sayıları

Akdeniz

2,2

Marmara

%40

1,9

Ege

%60

0,5

Karadeniz

0,4

İç Anadolu

Dağıtım Şirketleri
Diğer Şirketler

Güneydoğu Anadolu

0,2
0,03

29
28
14
10
16
5

Toplam lisanslı depo sayısı 102, depolama kapasitesi ise 5,2 m m3’tür. İthalat operasyonlarıyla öne çıkan
Akdeniz ve Marmara bölgeleri toplam depolama kapasitesinin %77’sine sahiptir. Buna ilave olarak sektörde
0,7 m m3 LPG depolama kapasitesi bulunmaktadır.

Kaynak: EPDK

Dağıtıcıların Ürün Türlerine Göre Toplam Satış Miktarları (m ton)
40

Dağıtım &
Pazarlama

Fuel Oil
Benzin
Denizcilik
Otogaz

35

30

25

20

15

Havacılık
Motorin

10

26,8

27,6

28,9

32,9
2,1
2,6
3,1
4,5

35.0
2,2
2,7
3,1
4,5

1,8
2,7
2,7
3,4

1,9
2,1
2,7
3,7

1,9
2,1
2,8
4,0

15,5

16,7

17,4

20,2

22,0

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2016

Ürün Bazında Satış Kırılımı - 2016
Denizcilik %8

Fuel Oil %1
Havacılık %13
Benzin %6
Otogaz %9

5

-

2012

Rafineriler analizlerimizde dışarıda bırakılmıştır.

2015

2016

Motorin %63

Türkiye’de toplam akaryakıt ürünleri satışı son 5 yılda her yıl ortalama %7 büyüyerek 35 milyon tona
ulaşmıştır. Bu artışı özellikle %9 büyüme ile motorin ve %7 büyüme ile havacılık yakıtları sağlamaktadır.
Kayıt dışı akaryakıt satışına ilişkin olarak alınan önlemler ve büyük altyapı projelerinin yarattığı talep
2015’te satışlardaki büyümeyi %14’e çıkarmıştır. 2016 yılında ise büyüme motorindeki %9’luk artışın etkisiyle
%6 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Kaynak: EPDK
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Akaryakıt Dağıtım Sektörü Faaliyet Akışı
Ürün Temini*

%58

%42

Yerli Rafineriler

*Transit satışlar dışarıda bırakılmıştır.

İthal

Dağıtım Şirketleri

•
•
•

100’ ün üzerinde dağıtım şirketi
29 m ton yurtiçi satış
6 m ton toplam ihracat

Bayiler ve Tüketiciler

•
•

%75

%13
Havacılık
Şirketleri

Satışlar
•

4,5 m ton

•

~6,5 milyar TL

%4

%8
Denizcilik
Şirketleri

%24

•

%76

Serbest Kullanıcılara /
İstasyon Dışı Satışlar

13.000 Aktif Bayi
%95 Bayi Mülkü ve
Bayi tarafından
İşletilen (DODO)
İstasyon
Toplam Bayilerin
%70’inin
akaryakıta ilave
olarak Otogaz satış
lisansı da
bulunmaktadır.

İstasyon Satışları

Satışlar

Satışlar

Satışlar

•

2,7 m ton

•

~%87 Endüstri

•

•

~3,5 milyar TL

•

~%13 Kamu

•

3,1 m ton Otogaz

•

1,4 m ton Serbest
Kullanıcıya

•

2,2 m ton Benzin

•

•

6,3 m ton Bayilerin
İstasyon Dışı Satışları

~96 milyar TL Toplam
Tutar

•

~33 milyar TL

14,9 m ton Motorin
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Sektörün Ekonomideki Payı
Dolaylı Vergiler Hariç Sektör Büyüklüğü ve GSYİH İçindeki Payı
130

%3,6

%3,6

%3,4

110

%3,3

Sektörün dolaylı vergiler hariç geliri
tüketim haricinde petrol fiyatlarındaki
değişimden de etkilenmektedir. Son 5 yılda
GSYİH içindeki payı ortalama %3,1 olarak
gerçekleşmiştir.

4%

90

%2,6

%2,5

3%

70

2%

50

30

51

57

61

67

61

65

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1%

10

0%

(10)

Kaynak: EPDK, TUİK

İstasyon Satışları

GSYİH, Araç Sayısı ve Yurtiçi Otomotiv Yakıt Satışlarının Gelişimi

Sektör, yurt çapındaki istasyon ağı ve buna
ek olarak sabit köy ve tarımsal amaçlı
pompaları ile bölgesel kalkınmaya altyapı ve
istihdam dışında lojistik bakımdan da katkı
sağlamaktadır.
2008-2016 yılları arasında yurtiçi otomotiv
yakıt tüketimi incelendiğinde GSYH'deki
büyümenin ortalama %1,7 üzerinde arttığı
gözlenmiştir. Özellikle 2014 yılından
itibaren kayıt dışı akaryakıt satışlarına karşı
alınan önlemler (otomasyon/altyapı
yatırımları ve marker uygulaması) ile yurtiçi
otomotiv yakıt tüketimi ortalama her yıl
%8,5 büyümüştür.

Yıllık Ortalama Büyüme

2008=100
160

%5,5

150

%5,3

140

%3,6

130
120
110
100
90

2008

2009

2010

Real GSYİH
Kaynak: EPDK, TUİK

2011

2012

2013

2014

Toplam Araç Sayısı

2015

2016

Yurtiçi Akaryakıt Tüketimi

Yurtiçi Otomotiv Yakıtları (Otogaz, Benzin , Motorin)

1000 Kişiye Düşen Araç
Sayısı

Araç Kullanım Yaygınlığı
800
700
600
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400
300
200
100
-

Rusya
Güney Afrika

Brezilya

Yunanistan

İspanya

Türkiye
-

40 M Nüfus

5

10

15

20

Kişi Başına Düşen GSYİH

Kaynak: Eurostat

Bölgelere Göre Akaryakıt Bayileri ve
Satış Hacimleri
Türkiye perakende olarak satış yapan
yaklaşık 13.000 bayi ile Avrupa’daki 3. en
büyük satış ağına sahip ülke konumundadır.
Marmara ve Ege dışındaki bölgelerin GSYİH
içindeki toplam payı yaklaşık %50 iken, bu
bölgeler bayi sayısının yaklaşık %65’lik bir
kısmını barındırmaktadır. Buna göre, geniş
bir coğrafyaya yayılan bu bölgelerde
akaryakıt satış verimliliği görece düşük
olmasına rağmen sektör bu bayilere ikmali
sürdürerek bölgesel kalkınmaya destek
olmaktadır.
5

Türkiye’nin genç nüfusu ve kişi başına düşen
geliri dikkate alındığında 1.000 kişi başına
düşen araç sayısında 150 ile diğer Avrupa
ülkelerinin çok gerisinde yer almaktadır. Bu
açıdan karşılaştırılabilir olduğu ülkelere
göre düşük araç sayısının temel sebebinin
yüksek araç fiyatları olduğu
düşünülmektedir.

İtalya

Çek
Cumhuriyeti

Polonya

25

30

Bölgelere Göre Akaryakıt Bayileri ve Satış Hacimleri
(İstasyon pompa ve diğer satışlar dahil edilmiştir.)

BS: 2.715
TS: 8,5 mt
OS:3.100 t

BS: 1.500
TS: 2,5 mt
OS:1.700 t

BS: 2.471
TS: 5,2 mt
OS:2.100 t

Bayi: 2.028
TS: 4 mt
OS: 2.000 t

BS: 1.815
TS: 3,6 mt
OS:2.000 t
Kaynak: EPDK, TUİK
BS: Bayi Sayısı, TS: Toplam Satış, OS: Bayi Başına Ortalama Satış

BS: 930
TS: 1 mt
OS:1.100 t

BS: 1.217
TS: 1,6 mt
OS:1.300 t

Sektörün Ekonomideki Payı
Serbest Kullanıcı ve İstasyon Dışı
Bayi Satışları
Son 5 yılda ülke büyümesinde büyük öneme
sahip olan enerji & altyapı, taşıma, inşaat ve
tarım sektörlerindeki büyüme ile birlikte
kayıt dışı akaryakıta alınan önlemler
motorin satışını her yıl ortalama %10
büyütmüştür. Özellikle 2015 yılında yaşanan
yüksek büyüme, petrol fiyatlarındaki düşüş
ve kayıt dışı akaryakıt satışına ilişkin alınan
önlemlere ek olarak, 3.havalimanı, İstanbulİzmir otoyolu ve diğer altyapı projelerinin
yıllık akaryakıt tüketiminde yarattığı
talepten kaynaklanmaktadır.

Serbest Kullanıcıya ve İstasyon Dışı Motorin Satışları (m ton)
Yıllık Ortalama Büyüme %10

6,1
3,7

4,0

2010

2011

4,3

4,6

4,9

2012

2013

2014

2015

6,7

2016

Kaynak: EPDK

Havacılık Sektörüne Satışlar
55 havaalanı, 1,5 milyonu bulan uçak trafiği,
175 milyon taşınan insan sayısı, 3 milyon ton
kargo taşıma faaliyeti ile ülkedeki önemli
sektörlerden biri olan havacılık sektörünün
toplam maliyetinin yaklaşık %30’dan
fazlasını akaryakıt maliyeti oluşturmaktadır.
Son dönemde yaşanan jeopolitik riskler
nedeniyle yolcu trafiği ve kargo sayısının
büyüme hızında gerçekleşen düşüşe rağmen
havacılık yakıtı satışı son 6 yılda her yıl
ortalama %10 büyümüştür. 3. havalimanın
açılması ile birlikte talebin artacağı ve 2020
yılına kadar ortalama her yıl %6-7 oranında
büyüyeceği düşünülmektedir.

Havacılık Akaryakıt Satışları (m ton)

Yıllık Ortalama Büyüme %10
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Kaynak: EPDK

Havacılık Kargo Trafiği (m ton)

Havacılık Yolcu Trafiği (milyon kişi / yıl)

2016

2016

3,1
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2,6

2010
1

1

2

2

3

3

Denizcilik Akaryakıt Satışları (m ton)*
3

3
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Denizcilik Sektörüne Satışlar
Denizcilik sektörüne yapılan satışlar yurtiçi
ve transit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Yurtiçine yapılan satışlar ağırlıklı olarak
taşıma, turizm ve balıkçılık amacıyla
yapılırken transit satışlar boğazlardan geçen
gemilere yapılan satışlardan oluşmaktadır.
Satışların %80’ini transit satışlar
oluştururken %20’sini ise yurtiçi satışlar
oluşturmaktadır. 2020 yılına kadar
denizcilik satışlarının ortalama her yıl %5-6
artması beklenmektedir.
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Sektörün Hizmet Aldığı
Diğer Sektörler

Rafinaj ve diğer
akaryakıt ürünleri
•
•
•

Akaryakıt ve Otogaz
Biyoyakıt
Katkı Ürünleri

Nakliye
•
•
•

Finansal hizmetler
•
•

Bankacılık
Sigortacılık

İnşaat ve mühendislik
hizmetleri

Perakende ürünler
•
•

Yılda ortalama 1.000 bayinin el
değiştirmesi nedeniyle yaklaşık
150m$ harcanmaktadır

Market ve Lokanta
Ürünleri
Yakıt Dışı Ürünler

•
•
•

Diğer hizmetler
•
•
•
•
•
•

Hukuk ve Danışmanlık
Gümrük Müşavirliği
Reklamcılık ve Ajans
(620mTL mecra
harcaması)
Telekomünikasyon
İş/İş Sağlığı, Güvenliği ve
Eğitimi
Filo Kiralama

Kara Taşımacılığı
Deniz Taşımacılığı
Demiryolu Taşımacılığı

İstasyon/Terminal İnşaatı
Kanopi/Totem
Pompa, Depo/Tank,
Otomasyon, Yazarkasa/POS,
Sayaç

Diğer mühendislik hizmetleri
•
•
•
•

Taşıt Tanıma Sistemleri
Yazılım Giderleri
Arge ve Laboratuvar
Bakım ve Onarım

İstasyon sarf malzemeleri
•
•

Matbaa Giderleri (Fiş, Slip,
Fatura vb.
İstasyon Personeli Tekstil
Ürünleri

Akaryakıt Dağıtım Sektörü
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Sektörün Hizmet Verdiği
Diğer Sektörler
Lojistik & Taşımacılık Hizmetleri
•
•
•
•

Kara Taşımacılığı ve Lojistik Hizmeteri
Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Hizmeteri
Hava Taşımacılığı ve Lojistik Hizmeteri
Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
Enerji Santralleri ve Diğer
Endüstriyel Kullanım
•
•
•

Enerji Sektöründe İkinci Yakıt Kullanımı
Reel Sektördeki Diğer Kullanım
Büyük Altyapı Projelerine Yapılan Satışlar
Tarım & Balıkçılık
•
•

Çiftçilere ve Kooperatiflere Sağlanan Akaryakıt
(yaklaşık 1,2 milyon traktör ve 5 milyon çalışan)
Balıkçılara ve Diğer Deniz Taşıtlarına Sağlanan
Akaryakıt (yaklaşık 15 bin tekne ve 322 bin çalışan)
Finansal Hizmetler
•

Kredi Kartı Kullanımı (280
milyon adet işlem ile 47 milyar
TL’lik toplam harcama)

Akaryakıt Dağıtım Sektörü
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Sektörün Dağıtımdan Pompaya
İstihdama Doğrudan Katkısı
#100+
Dağıtım Şirketi

Dağıtım Şirketi Çalışanları

~10.000

Dağıtıcı şirketler ile yapılan
görüşmelerde genel merkez, saha
personeli ve depo/antrepo personeli
olarak yaklaşık 10 bin personel
istihdamı yaratıldığı anlaşılmaktadır.

#100+ Depo/Antrepo
İstasyon Görevlileri

~45.000

Türkiye’de bayi başına ortalama 2
market personeli, 1-2 yıkama/nakliye
ve diğer personel istihdam edildiği
tahmin edilmektedir.

#13.000
Akaryakıt İstasyonu
İstasyon Ön Saha Ekipleri
Türkiye’de bayi başına ortalama 7-8 ön
saha personeli istihdam edildiği
tahmin edilmektedir.

#60.000
İstasyon Pompası
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~95.000

Sektörün Kamu Gelirlerine Katkısı
İstihdamın Yıllık Vergi Katkısı

~2
Milyar TL

Brüt maaş* üzerinden sağda
belirtilen vergiler
toplanarak ve sektörün
doğrudan yarattığı
düşünülen istihdam sayısı
kullanılarak hesaplanmıştır.

SGK Katkı
Payları

Damga
Vergileri

Gelir
Vergileri

1,4 milyar TL

30 milyon TL

600 milyon TL

Brüt ücret içerisinden SGK
işçi ve SGK işveren payları
dikkate alınarak
hesaplanmıştır.

Çalışan brüt
maaşlarından aylık
olarak kesilen vergidir.

Gelir vergisi, personel
brüt ücreti üzerinden SGK
paylarının düşüldükten
sonra kalan matrahtan
hesaplanmıştır.

*Ön saha ekipleri, nakliyeciler ve istasyon görevlileri için SGK taban maaş verisi baz alınırken dağıtıcı şirket
çalışanları için dağıtım şirketlerinin ortalama maaş verisi baz alınmıştır.

2016 Yılı Akaryakıttan Elde Edilen Dolaylı Vergilerin Payı (%)

Dolaylı Vergiler (ÖTV / KDV)
Akaryakıt fiyatı içerisindeki dolaylı vergi varlığının büyüklüğü
Avrupa’da ilk 10’da olan Türkiye’de bu kanal aracılığı ile elde edilen
toplam dolaylı vergiler kamunun elde ettiği toplam dolaylı vergi
gelirlerinin ortalama %26’sını oluşturmaktadır. 2016 itibari ile sektörün
yarattığı dolaylı vergiler 75 milyar TL seviyesindedir.

%26

%74

Akaryakıt Sektöründen Elde Edilen Dolaylı Vergiler
Diğer Sektörlerden Elde Edilen Dolaylı Vergiler
Kaynak: EPDK, GİB

Dağıtım Şirketlerinin Yarattığı Diğer Kamu Gelirleri

Damga
Vergisi

Kurumlar
Vergisi

Emlak
Vergisi

Diğer Vergi,
Resim ve
Harçlar

Dağıtım sektörü, dolaylı vergiler ve
istihdam ile ilgili vergiler dışında
başta kurumlar vergisi olmak üzere
damga, emlak ve diğer vergiler ile
kamu gelirlerine katkıda
bulunmaktadır.
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PwC'de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara
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Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki
Fiyat Gelişmelerine İlişkin
Değerlendirmeler
Sektör Çalışmaları
Yıl: 2018/1. Çeyrek
Sayı: 2

Giriş
Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil
toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile
PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu* çerçevesinde her üç
ayda bir yayınlanmak üzere araştırma ve inceleme
çalışmaları yapacaktır.
Sektör, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde
depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet
veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son
kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından
sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün
çok geniş bir paydaş kitlesi de bulunmaktadır.
Bu kapsamda, yapılan ikinci çalışma olarak akaryakıt
ürünleri fiyatlarının gelişmeleri değerlendirilmiş,
akaryakıt fiyatlarının oluşumunun yanı sıra sektörün
ülkemizde kendine özgü dinamikleri ve uluslararası ham
petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimlerin pompa
fiyatlarıyla ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık
olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında
sektördeki oyuncular ve diğer sivil toplum
kuruluşlarından elde edilen bilgiler kullanılmıştır.
Yapılan sayısal ve nitel analizlerde elde edilen
büyüklükler belirli varsayımlar altında paylaşılmış olup
okuyuculara genel bilgi vermesi amaçlanmıştır.
Bu dokümanın, başta sektördeki talep artışını ve
müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli altyapı ve tesis yatırımlarını yapan sektör
oyuncuları olmak üzere tüm paydaşlara faydalı olacağını
umarız.
*PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün her alanda
gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu
yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için
sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere
araştırma ve geliştirme çalışmaları
gerçekleştirmektedir.

Akaryakıt Fiyatları Oluşumu
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını oluşturan üç temel
bileşen; ürün fiyatı, vergiler (ÖTV+KDV) ve toptancı,
dağıtıcı ve bayi marjlarını içeren piyasa marjıdır. Ürün
fiyatındaki değişimler, $/TL kurunu da dikkate alan bir
formülasyon ile iç piyasaya yansıtılmaktadır. Yerel
rafinerilerden alınan ve ithal edilen ürünler
vergilendirilerek iç piyasaya sunulmaktadır.

EPDK 2017 Aralık Fiyatlandırma raporuna göre bir litre
standart motorinin pompa fiyatınının ortalama %51’ini
vergiler, %37’sini ürünün fiyatı, %11’ini bayi ve dağıtıcı
entegre marjı, kalan %1’lik kısmını da toptancı marjı ve
EPDK gelir payı oluşturmaktadır. Akaryakıt dağıtım
sektöründe dağıtıcı şirket ve bayiler tüm operasyonel
giderlerini, yatırım harcamalarını, finansman
maliyetlerini ve ticari karlarını litre başına 0,54 TL olan
entegre marj ile karşılamaktadır ve bu marj sektördeki
oyuncuların sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz
etmektedir.

Standart Motorin Fiyat Oluşumu (TL/LT*)
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5

4

%37

%1

%51

%100

2,56

5,03

Toplam Vergi

Perakende Fiyatı

%11

3

2

1,88

0,05

0,00279

1,93

Ürün Fiyatı

Toptancı Marjı

Gelir Payı

Toptancı Fiyatı

0,54

2,47

Entegre Marj

Vergisiz Pompa
Fiyatı

1

-

&

Kaynak: EPDK Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu, Aralık 2017
*İstanbul Avrupa Yakası Standart Motorin Verileri

1. Ürün Fiyatı:

Platts European Market
Scan da CIF MED
(Genova/Lavera) $/TON
olarak yayımlanan
fiyatların ABD$ kuru ve
yoğunluklar dikkate
alınarak çevrilmesi ile
hesaplanmaktadır.

2. Toptancı Marjı: Yerli
rafineri ve toptancılar tarafından
ürün fiyatına eklenen marjdır.

3. Gelir Payı: Ulusal ürün
stoğunun tamamlayıcı kısmının
tutulabilmesi için tüketici
fiyatlarına ilave edilen EPDK
payıdır.

4. Entegre Marj (Dağıtıcı ve
Bayi Marjı Toplamı): Ürünlerin

temininden son kullanıcıya ulaştırılmasına
kadar maliyet ve karları içeren marjdır.

5. Toplam Vergi: Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenen Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) ve Katma Değer Vergisinin (KDV)
toplamıdır.
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Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Değişken
Maliyetler (1/2)
Küresel piyasalarda ham petrolün sınıflanması ve
fiyatlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesinde en
yaygın kullanılan iki ana ticari endeks Brent ve
NYMEX’tir. Kuzey Amerika’da kara ile çevrili bir
alanda çıkarılan NYMEX’in nakliyesi daha zahmetli
iken, çıkarımı Kuzey Denizi’nde yapılan Brent’in
deniz yolu ile nakliyesi daha kolaydır. Bu sebeple
Asya, Afrika ve Avrupa’da kullanımı yaygın olan
Brent, bu bölgelerin petrol fiyatlamalarında da
referans olarak kullanılmaktadır.
Uluslararası enerji talebi, petrol sağlayıcılarının
üretim kapasiteleri, petrol sağlanan alanlardaki
siyasal ve sosyal değişkenler, dağıtım ağının işleyişi

ve global ekonomideki gelişmeler ham petrol
fiyatının belirlenmesindeki ana etkenlerdir.
Ülkemizde (ve özellikle Akdeniz çanağı ülkelerinde)
dikkate alınan ürün fiyatı endeksi olan CIF MED
fiyatları ve Brent fiyatları arasında güçlü bir
korelasyon bulunmakla beraber, bu fiyatlar birebir
ilişkili değildir.
Brent fiyatlarındaki değişiklikler CIF MED
fiyatlarına bölgedeki stok ve talep durumuna bağlı
olarak yansımakla beraber Türkiye’de Türk Lirası
olarak yayınlanan liste fiyatlarına kurdaki
değişikliklere de bağlı olarak yansımaktadır.

Standart Motorin Ürün Fiyatları
TL / LT
1,9
1,7
1,5
1,3

$ / LT
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50

1,1

0,45

0,9

0,40

0,7

0,35

0,5

0,30

$/TL kuru, 2017 yılının ilk on bir ayında ortalama 3,63 iken, Aralık ayı ortalaması 3,85’e yükselmiştir. CIF
MED ürün fiyatı ($) ve $/TL kurundan etkilenen standart motorin ürün fiyatları, Aralık ayında kurun da
etkisi ile grafikte renklendirilen alanda görülen artış ile 1,88 TL/LT ’ye yükselmiştir. Bu hali ile ürün
fiyatı, ilgili aydaki pompa fiyatının %37 ’sini (a) oluşturmaktadır.
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Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Değişken
Maliyetler (2/2)
Standart Motorinden Alınan ÖTV ve KDV (TL/LT)
2017 Aralık ayı verileri ile standart motorin pompa fiyatının
2,56 TL/LT ile %51’ini oluşturan vergiler 3 ana grupta
incelenebilir. 1,79 TL’lik kısım Maliye Bakanlığı tarafından
motorin için litre başına sabit olacak şekilde belirlenen ÖTV,
0,32 TL’lik kısım KDV hesaplamasında ÖTV üzerinden
alınan pay ve 0,34 TL’lik (pompa fiyatının %7’si) (b) kısmı
da KDV tutarının ürün fiyatından oluşan kısmıdır. (Toptancı
marjı, gelir payı ve entegre marjın vergiler üzerindeki
ortalama 0,10 TL’lik etkisi göz ardı edilmiştir.)

%37

0,34

KDV (ÖTV) (TL/LT)

1,79

%7

(a) 1,88 TL / LT

ÖTV (TL/LT)

0,32

KDV (Ürün Fiyatı) (TL/LT)

%44

(b) 0,34 TL / LT

(c) 2,22 TL / LT

Kaynak: EPDK

Buna göre, standart motorin pompa fiyatının Aralık 2017 itibari ile sadece %44’lük
(2,2 TL / LT) (c) kısmının ürün fiyatı ve buna bağlı değişen KDV’den oluştuğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda, Brent endeksi ve kurdaki değişimlere ilişkin olarak ürün fiyatında yaşanan her
%50’lik artış veya azalış (diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde), pompa fiyatına ancak %22 etki
etmektedir. Aynı dönemde bu oran kurşunsuz benzin için %19’dur.

Ürün Fiyatı – Pompa Fiyatı Karşılaştırması (TL/LT)

5,03 TL

6,14 TL
0,51

0,34
0,43
0,54

0,51
Pompa fiyatı artışı:
1,11 TL (%22)

1,79

2,82
+%50

1,88

3,92 TL
-%50

0,17
Pompa fiyatı azalışı:
1,11 TL (%22)
0,94

Ürün Fiyatı
Entegre Marj
KDV (Ürün Fiyatı)
KDV (ÖTV & Diğer)
ÖTV
Gelir Payı
Toptancı Marjı
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Türkiye’de Entegre Marjın Gelişimi
Dağıtıcı ve bayi marjlarının toplamını oluşturan entegre
marj, Aralık 2017 Fiyatlandırma Raporu’ndaki veriler ile
toplam vergili pompa fiyatının yaklaşık %11’ini
oluşturmaktadır. Şekilde 2008 yılı Ocak ayına
endekslenmiş olarak enflasyon ve entegre marjın
gelişimi kıyaslanmaktadır. Buna göre, akaryakıt dağıtım
sektörünün ticari varlığını oluşturan entegre marj son 10
yılda enflasyon karşısında yaklaşık %35 kayba
uğramıştır. Bu kapsamda, uzun vadeli depolama, bayi
ağı ve iş sağlığı, emniyet, ve çevre (SEÇ) yatırımları
yapan dağıtım şirketlerinin karlılığı önemli ölçüde
düşmüştür.

Son 10 yılda, 3 kez (şekilde 2009, 2014, 2015 yıllarında
renklendirilmiş dönemler) uygulamaya koyulan tavan
fiyat kararları ile entegre marjlar iki ay için
sınırlandırılmakta ve bu süreçte pazarda geliştirilmeye
çalışılan serbest ve rekabetçi ortam olumsuz
etkilenmektedir.
EPDK tarafından dikkatle takip edilen entegre
marj, referans ülkelerdeki (Almanya, Fransa, İngiltere,
İtalya) benzer marj seviyeleri ile periyodik olarak
karşılaştırılarak bir anlamda bu ülkelerin ortalaması
ile senkronize edilmeye çalışılmaktadır.

Enflasyon ve Entegre Marjın Kıyaslaması (2008 Ocak ayı baz alınarak endekslenmiş)
EPDK Tavan Fiyat Uygulaması Dönemleri

2,2
2,0

%35

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

2008

2009

2010

2011

2012

Enflasyon

2013

2014

2015

2016

2017

Entegre Marj

Kaynaklar: www.tuik.gov.tr, www.epdk.org.tr, PwC analizi
İstanbul Avrupa Yakası Standart Motorin Verileri
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Türkiye Akaryakıt Dağıtım Sektörünün
Kendine Özgü Dinamikleri
Ülkemizde uzun yıllardır kayıt dışı akaryakıt ile mücadele etmek adına alınan ilave tedbirler bulunmaktadır. Alınan
tedbirler ve sektördeki oyuncuların yatırımlarıyla, Türkiye’de ürünlerin ikmalinden nihai kullanıcıya ulaşana kadarki
tüm süreçte otomasyon sağlanmış olup, her aşamada ilgili kuruluşlara raporlama anlık olarak yapılabilmektedir. Bu
durum diğer benzer ülkelerden farklı olarak dağıtıcı şirketlerin ek yatırımlar yapmasını gerektirmekte ve şirketlere
ilave operasyonel gider kalemleri oluşturmaktadır.

Kayıtdışı akaryakıt tespiti için kullanılan
ulusal marker,

Dijitalleşme sürecinde e-defter, e-fatura, e-kayıt
için yapılan yatırımlar,

İdareye anlık raporlama için depolarda
kullanılan sayaçlar,

Tüm ürün fiyatını karşılayacak teminat mektubu
tutma zorunluluğu,

Ürün takibinde kullanılan bayi ve depo
otomasyon sistemleri,

Yıllık EPDK ödemeleri,

ÖTV’nin peşin ödenmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdamı,

Her bir pompa için bulunması gereken
yazar kasa bakım ve operasyonu,

Mevzuat farklılıklarından dolayı Türkiye’de
istasyon kurulum arazilerinin daha geniş olma
zorunluluğu,

Dağıtıcılar tarafından fiziken tutulan ve
fonlanan 20 günlük ulusal stok tutma
zorunluluğu

Vergi toplama yöntemlerinin yarattığı ilave
finansman yükü, referans ülkelere göre ilave
gider kalemleridir.
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Katkılı / Özel Ürünlerle İlgili Genel
Karşılaştırmalar
İstasyonlarda satılan standart ve katkılı motorin,
2011’de EPDK’nın yayınladığı teknik
düzenlemelere göre standartlaştırılmış ve AB
standartlarına uyumlu hale gelmiştir. Bu süreçte
standart motorin her tür araç için uygun hale
getirilmiştir. Ayrıca Avrupa’da ve gelişmiş diğer
ülkelerde de olduğu gibi tüketicilerin çeşitli
tercihlerine hitap edebilecek farklı motorin türleri
de piyasaya sürülmüş, tüketiciler bu ürünleri
tercih etmeye başlamıştır. Bunun yanında,
referans alınan ülkelerde katkılı ürün
fiyatlamasında serbestlik sağlanmış iken,
Türkiye’de katkılı ürünlerin fiyatlaması da EPDK
tarafından yakından takip edilmektedir.

Aşağıdaki şekilde katkılı motorin türleri ile standart
motorinin pompa fiyatları arasındaki farklar Avrupa
ülkeleri ve Türkiye için son 1 yıl için ortalama olarak
gösterilmiştir. Standart ürünlerin
fiyatlandırmasında, diğer Avrupa ülkeleri ve
ülkemizdeki vergisiz katkılı ürün fiyatları
kıyaslandığında, Türkiye’deki marjların çok düşük
olduğu gözlemlenmektedir. Aradaki bu fark, dağıtıcı
şirketlerin halihazırda standart ürüne göre daha
maliyetli olan bazı katkılı ürünleri piyasaya
sunmama kararı almasına sebep olmakta, bu da
tüketicinin performans tercihi doğrultusunda talep
edebileceği ürün yelpazesini daraltarak tüketici
faydasını azaltmaktadır.

Standart ve Katkılı Ürünler Arası Fiyat Farkı (kuruş/LT)

67

42

Fransa

46

53

56
40

Almanya İngiltere

İtalya

40

Avusturya Hollanda Portekiz

32

32

İspanya

İsveç

28

Polonya

3

Türkiye

Kaynak: Uluslararası Dağıtım Şirketleri, www.it.fuelo.net

2011 yılından itibaren yüksek kükürt içerikli (10 ppm+) ürünlerin satışının yasaklanması sonrasında
pazarda mevcut standart ürünler haricinde katkılı ürünlerin de piyasaya sunulmasının nihai tüketicide
yanlış bir algı oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle özellikle eğitim ve bilgilendirme alanlarında
dağıtıcı şirketlerin EPDK ile birlikte çalışması ile katkılı ürünlerin serbest fiyatlaması için uygun zemin
oluşturulabilir. Bu doğrultuda, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün gelişmiş ülkelerdeki pazarlarla
karşılaştırılabilir hale gelebileceği düşünülmektedir.
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Sektörün Dinamiklerine İlişkin
Gelişmeler
Kaçak ve kayıt dışı akaryakıt faaliyetlerinin kamu gelirleri ve Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründeki amaçlanan
rekabet seviyesi üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Son 10 yılda yasa yapıcılar tarafından alınan tedbirler ve
dağıtım şirketlerinin çabaları sonucunda kayıt dışı akaryakıt faaliyetleri önemli ölçüde azalmıştır.

Bayi Otomasyon Sistemleri

Yasa Değişikliği

Dağıtım şirketlerine Haziran ayında akaryakıt
istasyonlarında, Eylül ayında da sabit köy pompaları
ve tarımsal amaçlı tankerlerde kullanılmak üzere
merkeze bildirim yapan ve alım-satımların ve stok
işlemlerinin günlük olarak izlenebileceği bir
otomasyon sistemi uygulaması zorunluluğu
getirilmiştir. Bu sistem ile, kayıt dışı bir ürün ikmali
gerçekleşmesi durumunda EPDK’ya raporlama
yapılır. Otomasyon sistemlerinin kurulum ve
uygulama yükümlülüğü lisans sahibi dağıtıcı
şirketlere verilmiştir.

Kaçakçılıkla Mücadele Yasasında yapılan değişiklik ile,
kaçak akaryakıtın tespiti durumunda uygulanacak
cezanın ağırlaştırılmasıyla ulusal markerın daha etkin
kullanılmasını ve yarattığı olumlu etkinin daha doğru
ölçümü mümkün olmuştur. Bunun yanında, vergi usul
kanununda kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin
yapılan düzenleme ile vergi denetimini daha etkin hale
getirmek için dağıtıcı şirketlere ilave raporlama
zorunlulukları getirmiştir. Bu kapsamda, en büyük 10
dağıtıcı şirkete pilot uygulama kapsamında aylık
raporlama yükümlülüğü getirilmiştir.

2014 2015

2011

2007

Ulusal Marker
Ulusal marker uygulaması ile
ülkemizde dolaşımda olan ürünlerin
piyasaya yasal yollardan girip
girmediğinin tespitinin yapılması ve
kaçak ve standartlara uygun olmayan
akaryakıtın satışının engellenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, dağıtım
şirketleri tüm ürün ikmal
noktalarında özel araçlar ile marker
teslimatı yapmakta ve ölçümler için
bağımsız gözetim firmaları ile
çalışılmaktadır.

2013

2017 2018

Teminat Mektupları

Depo Otomasyonu ve Sayaçlar

Türkiye’de mevcut tüketimin
yaklaşık %50’si ithal edilen
ürünlerle karşılanmaktadır.
2014 yılında yapılan
düzenleme ile tüm ithalat
işlemlerinde ayrı ayrı
toplamda %110’a varan
teminat zorunluluğu
getirilmiştir.

Daha önce alınan önlemlere ilave olarak 2017
yılından itibaren denizyolu ile gelen dökme
akaryakıtın antrepo/depolara alınması
sürecinde sayaç sisteminin kullanılması
zorunlu kılınmıştır. Bunun dışında, bayi
ağındakine ilave olarak tank/depolara da
otomasyon sistemi zorunluluğu getirilerek
stok seviyelerinin anlık izlenmesi
amaçlanmıştır. Bu uygulama kapsamında,
elde edilen günlük verilere EPDK dışında
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın da erişimi sağlanacaktır.

Dağıtıcı şirketlerin son 10 yılda yasal yükümlülükleri kapsamında yaptıkları yatırımlar ile akaryakıt sektöründe
ürünler ikmalden nihai tüketiciye ulaşana kadar takip edilebilmektedir. Sonuç olarak, alınan önlemler ve
sıkılaştırılan cezai işlemler ile birlikte yıllık ortalama 1-2 milyon ton kaçak akaryakıtın yasallaştırıldığı ve kayıt
altına alındığı tahmin edilmektedir. Bunun sonucunda yaratılan kamu gelirinin güncel vergi miktarı ve fiyatlar
göz önünde bulundurulduğunda yıllık 4.5 milyar TL olduğu düşünülmektedir.
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Akaryakıt Dağıtım Sektöründe
Otomasyon Sisteminin
Bütüncül Değerlendirilmesi
Sektör Çalışmaları
Yıl: 2018 | Sayı: 3

Giriş
Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil
toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile
PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu* çerçevesinde
araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır.
Sektör, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde
depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet
veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son
kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından
sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün
çok geniş bir paydaş kitlesi de bulunmaktadır.
Bu kapsamda, yapılan üçüncü çalışma olarak akaryakıt
dağıtım sektöründeki otomasyon sistemleri sayaçtan
pompaya bütüncül bir şekilde ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık
olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında

sektördeki oyuncular ve diğer sivil toplum
kuruluşlarından elde edilen bilgiler kullanılmıştır.
Yapılan sayısal ve nitel analizlerde elde edilen
büyüklükler belirli varsayımlar altında paylaşılmış olup
okuyuculara genel bilgi vermesi amaçlanmıştır.
Bu dokümanın, başta sektördeki talep artışını ve
müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli altyapı ve tesis yatırımlarını yapan sektör
oyuncuları olmak üzere tüm paydaşlara faydalı olacağını
umarız.
*PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün her alanda
gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu
yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için
sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek
uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere
araştırma ve geliştirme çalışmaları
gerçekleştirmektedir.

Otomasyon
sistemleri ithalata
sayaçtan başlayarak
pompada nihai
tüketiciye kadar her
bir litre akaryakıtın
takibini
sağlamaktadır. Bu
haliyle dünyada
benzersiz bir
sistemdir.

Akaryakıt Sektörü rafineri, dağıtıcı ve bayisiyle otomasyon sistemlerinin etkin
kurulumu ve çalışması için önemli miktarlarda yatırım ve işletme
maliyetlerine katlanmaktadır.
1

Türkiye’de Otomasyon Altyapısı
Otomasyon sistemleri, dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve akaryakıtın ikmalden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar
her süreçte takip edilebilir olmasını sağlayan kurulu altyapı ve buna bağlı yürütülen tüm faaliyetleri içeren sistemlerdir.
Otomasyon sistemlerinin yanı sıra, ulusal marker uygulaması da yasadışı akaryakıt faaliyetlerine yönelik diğer bir
kontrol sistemi olarak halen kullanılmaktadır.

İkmal

I

III

İstasyon İkmali

Ulusal Marker
Akaryakıt Tankeri

Yurtiçi Rafineri

İthalat

Gümrük
Sayacı
Akaryakıt İstasyonu

Depolama

II

Ulusal
Marker

Depo

Antrepo
İstasyon Tank
Otomasyonu
Dış Satış

Depo Otomasyonu
Depolama
Şirketi

IV

Ödeme
Kaydedici
Cihaz

Satış

İstasyon
Pompası

Köy
Pompası

Pompa Sayacı

Akaryakıt
Dağıtım Şirketi

Satış Tankeri*

Nihai Tüketici

Akaryakıt İkmali
Raporlama

Kablosuz Otomasyon

Farklı ülkelerde, akaryakıt sektöründe çeşitli takip ve kontrol sistemleri kullanılmakla
beraber, Türkiye’de kurulu otomasyon altyapısı bir bütün olarak incelendiğinde şirket ve
kurumlara sağladığı faydalar açısından eşsiz bir konumdadır.
Kaynak: Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, PETDER, PwC Analizi

2 * Otomasyon sistemi sadece tarımsal amaçlı satış tankerlerinde bulunmakta olup dış satışta kullanılan tankerlerde otomasyon sistemi
zorunluluğu bulunmamaktadır.

Otomasyon Kademeleri
Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde,
akaryakıt dağıtım ağının belli
noktalarında (kısmen depolama)
otomasyon sistemleri
kullanılmaktadır. Türkiye’de ise,
ikmalden nihai tüketiciye kadar
akaryakıtın her aşamada takibini
sağlayan otomasyon sistemleri
kullanılmakta ve bu aşamaların
hepsinde ilgili kurumlara bildirim
yapılmaktadır. Buna göre, Türkiye’de
kurulu otomasyon sistemi ve buna
bağlı yürütülen faaliyetler bütüncül
olarak ele alındığında küresel ölçekte
benzersizdir.
I

~100

Terminal & ~1300 Tank
~450 Antrepo (gümrüksüz)
~850 Depo (gümrüklü)

İkmal

Türkiye dağıtım ağında bulunan akaryakıt ürünleri, yurtiçi
rafinerilerde ham petrolün işlenmesi veya ithalat yoluyla elde edilir. Bu
aşamada, ithalat yoluyla ülkeye gelen ürün, antrepo içeren her
terminalde en az bir adet bulunan sayaçlardan geçerek akaryakıt
antrepolarına aktarılır. Sayaçlardan geçen akaryakıtın raporlaması
Ticaret Bakanlığı’na anlık olarak yapılır. Rafinerilerde işlenen
akaryakıt ise ikmal aşamasındayken ulusal marker eklenmesi ile
millileştirilir ve sonrasında gümrüklü tanklara aktarılır.
II Depolama
Terminallerde bekletilen akaryakıt, gümrüklü (depo) ve gümrüksüz
(antrepo) her tankta bulunması zorunlu olan kalibrasyonlu seviye ölçer
otomasyon sistemleri yardımı ile EPDK’ya her yarım saatte bir
raporlanmaktadır. Ayrıca otomasyon sistemlerinden alınan stok
raporları ile EPDK’ya günlük olarak akaryakıt şirketlerinin mevcut
stoklarına dair raporlama yapılmaktadır. Bunun yanında,
terminallerde kurulan kamera sistemleri ile 7/24 gözetim
sağlanmaktadır. Antrepolarda bekletilecek olan ithal ürün, tanka
dolum sırasında ulusal marker eklenmesi ile millileştirilir. Bunların
yanı sıra, ulusal stok tutma zorunluluğu uyarınca, depo ve
antrepolarda sürekli olarak 1,5-2 milyon m³ akaryakıt stoku
yapılmaktadır. Bu da Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyar $’lık (10 milyar
TL) akaryakıtın devamlı stokta tutulduğunu göstermektedir.*

*Hesaplamalar Nisan 2018 itibariyle fiyat/kurlar kullanılarak ve rafineri stokları hariç tutularak 20 günlük ulusal stok
süresi üzerinden yapılmıştır.
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Otomasyon Kademeleri
III

İstasyon İkmali

~20.000

Akaryakıt Tankeri

~13.000

İstasyon

Birçok ülkede depo ve antrepolardan
İstasyon Pompası (~60.000)
şehir merkezleri/girişlerine boru hatları
Köy Pompası (~1600)
ile sağlanan istasyon ikmali, Türkiye’de
Satış Tankeri (~1200)
tamamen akaryakıt tankerleri aracılığı
ile gerçekleşmektedir. Taşınan
akaryakıt, istasyonlara ulaştığında her
bir ürün için ayrı olan tanklara
doldurulur ve kurulan seviye ölçerli tank otomasyon sistemleri
üzerinden seviyesi kontrol edilmektedir. Dağıtım şirketleri,
ilgili otomasyon sistemleri ile EPDK’ya yarım saatte bir
raporlama yapmakla yükümlüdür.
Tank seviye takibi ile tanklara yapılan her dolumun faturalı ve EPDK’nın belirlediği
tolarens aralığı (%3) içinde olup olmadığı kontrol edilir. Toleransı aşan farklar veya
faturasız ikmaller kayıt dışı ikmal riski sebebiyle incelenir ve istasyon takibe
alınmaktadır. Yasal risk durumunda EPDK’ya ayrıca bildirim yapılır.
IV

Satış

Tankerlerden istasyonlara gerçekleşen ikmal sonrasında istasyon pompası,
köy pompası ve satış tankeri (tarımsal ve dış satışlar) ile akaryakıtın nihai
tüketiciye satışı gerçekleşir. İstasyon, köy pompaları ve tarımsal amaçlı
satış tankerlerinde nihai tüketiciye satış yapılırken; dış satış tankerinde ise
eğer dolum istasyondan yapılıyorsa, istasyon pompasından tankere dolum
sırasında sayaç kullanımı zorunludur. Her pompada bulunan otomasyonlu
sayaçlar ile EPDK’ya anlık bildirim yapılmaktadır. Ayrıca, tank dolumları
ve pompa satışları verileri her ay konsolide edilerek her bayi ile EPDK’nın
belirlediği tolerans aralığına uygun kriterlerde mutabakat yapılmaktadır.
Bu kapsamda, köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankerlerinden
EPDK’ya kesintisiz veri iletimini sağlayacak iletişim altyapısı kurulmuştur.
Bu doğrultuda, köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankerlerinden
kablosuz otomasyon sistemleri ile EPDK’ya anlık bildirim yapılması
sağlanmaktadır. Türkiye’de yapılan perakende akaryakıt satışının yaklaşık
%99.5’lik kısmı istasyon pompaları kanalıyla yapılmaktadır. Ancak ilgili
otomasyon ve sayaç yatırımları istasyonlar ile birlikte tüm satış
kanallarına yapılmaktadır.
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Otomasyon Sistemleri Yatırım Maliyetleri1
Türkiye’de yasadışı akaryakıtla mücadele ve sektörde kontrolün sağlanması amacıyla kullanılmakta olan otomasyon
sistemlerine ait yatırım ve operasyon maliyetlerinin tamamı sektör tarafından karşılanmaktadır.

I

II

III

IV

İkmal

Birim
Yatırım
Maliyeti
($)

Toplam
Yatırım
Maliyeti
($)

Antrepo Sayacı

Sayaç Sayısı2 (~120)

350.000

42.000.000

Depo ve Antrepo
Tankı Otomasyonu

Toplam EPDK Lisanslı
Tank Sayısı (~1.280)

22.000

28.160.000

Terminal Kamera
Sistemleri

Terminal Sayısı(~100)

70.000

7.000.000

İstasyon Tank
Otomasyonu

İstasyon Sayısı x 4 3
(~52.000)

1.000

52.000.000

Pompa
Otomasyonu

Toplam Pompa Sayısı4
(~60.000)

1.200

72.000.000

Köy Pompası
Otomasyonu

EPDK Lisanslı Köy
Pompası Sayısı
(~1.600)

4.500

7.200.000

Tarımsal Amaçlı
Satış Tankeri
Otomasyonu

EPDK Lisanslı
Tarımsal Amaçlı Satış
Tankeri Sayısı (~1.200)

6.250

7.500.000

Depolama

İstasyon
İkmali

Satış

Dağıtımcı şirketler tarafından otomasyon sistemlerine yapılan yatırımlar sayesinde
akaryakıt, ikmalden nihai tüketiciye ulaşana kadar takip edilebilmekte ve kayıt
altına alınabilmektedir. Bu kapsamda, yatırım yapılan kalemler ve ortalama
maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda otomasyon sistemlerine yapılan
toplam yatırımın güncel fiyatlarla yaklaşık 216 milyon $ (~1 milyar TL) olduğu
söylenebilir.

~216 milyon $

Hesaplamalarda 30.06.2018 tarihli kurlar dikkate alınmıştır.
Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiler doğrultusunda yaklaşık olarak tahmin edilmiştir.
3 Her istasyonda ortalama 4 ürün bulunduğu ve ürün başına bir tank kullanıldığı varsayılmıştır.
4 Her istasyonda ortalama 4-5 pompa bulunduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
1
2
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Otomasyon Sistemlerine İlişkin
Diğer Giderler*
Yasadışı akaryakıt ile mücadelede otomasyon sistemlerine yapılan yatırımlar haricinde sistemin
sürdürülebilirliği açısından terminallerde ve istasyonlarda yapılan bakım-onarım ve iletişim giderleri ile
şirketlerin otomasyon sistemleri için genel olarak üstlendikleri personel ve yazılım gibi gider kalemleri de
önemli maliyetler oluşturmaktadır. Otomasyon sistemlerinde yaşanacak bir arıza durumunda satışların
durdurulması yükümlülüğü, Türkiye genelinde yaygın bir servis ağı ve yedek ekipman stoku gerektirmekte
olup, bu durum arızalara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan sektör için önemli bir maliyet kalemi
oluşturmaktadır.

İstasyon Sayısı (~13.000)

İstasyon
İkmali ve
Satış

√

Köy Pompası Sayısı (~1600)

Satış Tankeri Sayısı** (~1200)

Genel Merkez ve Depolama Tesisleri

√

Birim
Otomasyon
Gideri
($/yıl)

Toplam
Otomasyon
Gideri
($/yıl)

1.500

19.500.00

1.500

2.400.00

1.200

1.440.000

4.700.000

Sektör tarafından otomasyon sistemine ilişkin olarak katlanılan yıllık faaliyet
giderlerinin ortalama 28 milyon $ (~130 milyon TL) olduğu tahmin
edilmektedir. Bu durumda, 2017 yılı sayıları ile, litre başına otomasyon faaliyet
giderinin 0.1 ¢ (0.4 kuruş) olduğu anlaşılmaktadır.

~28 milyon $

Akaryakıt Dağıtım Sektörü otomasyon sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve
kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için önemli miktarlarda yatırım ve
işletme maliyetine katlanmaktadır.

* Hesaplamalarda 30.06.2018 tarihli kurlar dikkate alınmıştır.
** Otomasyon sistemi sadece tarımsal amaçlı satış tankerlerinde bulunmakta olup dış satışta kullanılan
tankerlerde otomasyon sistemi zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Otomasyon Sistemleri ile Entegre Diğer
Yöntemlerin Maliyetleri
a) Ulusal Marker
Otomasyon sistemlerinin yanında yasadışı akaryakıt ile
mücadele için kullanılan ulusal markera ilişkin tüm
operasyon ve ilgili maliyetler de dağıtıcı şirketler tarafından
üstlenilmektedir. Bu kapsamda, çok özel koşullarda temin
edilen ulusal markerın ikmali, gözetimi, eklenmesi ve
akredite laboratuvarlarda kontrolüne kadar tüm faaliyetler
akaryakıt dağıtım şirketi tarafından üstlenilmektedir.

b) Ödeme Kaydedici Cihazlar
Pompa otomasyonu ile yapılan raporlamalara ek
olarak kullanılmaya başlanacak olan yeni nesil
Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC), akaryakıt
pompalarına entegre olacak şekilde tasarlanacak ve
satışı yapılan akaryakıtın hem EPDK’ya hem de
Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimini sağlayarak,
vergi takibini kolay ve şeffaf bir hale getirecektir.
Bu sayede satış kanalı ikmalden pompa teminine
kadar olan kontrol sistemine tam olarak entegre
olmuş olacaktır.

Yeni nesil ÖKC’ler ile plaka kaydı yapılırken, satış
yapılan araçların plakaları kayıt altına alınarak
fatura ticaretinin önüne geçilecektir. Bu sayede
bayilerde gelir şeffaflığı sağlanması ile beraber,
EPDK tarafından yapılan miktarsal kontrollere ek
olarak ilk kez gelir idaresi tarafından otomatik
vergi kontrolü sağlanmış olacaktır. Yeni Nesil ÖKC
Sistemlerinin tahmini tamamlanma süresi 1-2
yıldır. ÖKC sistemleri istasyon satış verilerini plaka
bazında anlık olarak EGM’nin erişimine sunmakta
ve bu sayede şüpheli araçlar hususunda ulusal
güvenliğin sağlanmasında önemli rol
oynamaktadır.

Otomasyon Sistemi ve Yasadışı
Akaryakıt Faaliyetleri ile Mücadele
Vergi
Kazançları
Haksız
Rekabetin
Önlenmesi

İş Sağlığı
ve
Güvenliği

Yapılan yatırımlar ve sıkılaştırılan cezai önlemler ile yıllık 1-2
milyon ton yasadışı akaryakıtın yasallaştırılması sonucu
yaratılan kamu gelirinin yıllık* 4-5 milyar TL olduğu
düşünülmektedir.

Sektörde uzun yıllar problem yaratan yasadışı akaryakıt kullanımının azaltılması
ile dağıtıcı şirketler ve bayiler arasında haksız rekabetin önlenmiş ve nihai
tüketicinin memnuniyeti artırılmıştır.
Otomasyon sistemleri bir bütün olarak; depo, tanker, hat ve pompa sızıntıları gibi
sorunların erken tespiti sağlanarak oluşabilecek hasarın en aza indirilmesine
yardımcı olmaktadırlar.

* Hesaplamada 2018 Nisan ayı fiyatları ve vergileri dikkate alınmıştır.
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Birim

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Kurşunsuz Benzin (RON ≥ 97)

Toplam Benzinler

Gazyağı

Motorin

Motorin (Diğer)

Toplam Motorinler

Toplam Beyaz Ürünler

Kalorifer Yakıtı

Fuel oil-6

Toplam Siyah Ürünler

Toplam Akaryakıt

LPG Otogaz

Toplam Otomotiv*

Ürünler

Süper Benzin/Katkılı Kurşunsuz

Kurşunsuz Benzin (RON 95)

Kurşunsuz Benzin (RON ≥ 97)

Toplam Benzinler

Gazyağı

Motorin

Motorin (Diğer)

Toplam Motorinler

Toplam Beyaz Ürünler

Kalorifer Yakıtı

Fuel Oil No:6

Toplam Siyah Ürünler

Toplam Akaryakıt

LPG Otogaz

Toplam Otomotiv*

18.609.478

2.489.501

16.750.038

833.770

630.061

203.709

16.119.977

13.946.005

4.214.845

9.731.160

26.171

2.147.801

182.668

1.947.628

17.506

2010

23.721.041

4.445.538

20.141.988

833.770

630.061

203.709

19.308.218

16.504.148

4.987.982

11.516.166

32.714

2.771.356

235.700

2.513.068

22.588

2010

19.469.638

2.637.816

17.426.446

788.883

594.624

194.259

16.831.822

14.749.714

3.789.818

10.959.896

52.063

2.030.045

161.530

1.868.515

2011

24.785.082

4.710.386

20.928.658

788.883

594.624

194.259

20.139.775

17.455.283

4.484.992

12.970.291

65.079

2.619.413

208.426

2.410.987

2011
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20.532.494

2.694.857

18.370.786

693.119

533.149

159.970

17.837.637

15.873.012

4.344.177

11.528.834

44.955

1.919.671

126.398

1.793.272

2012

26.073.868

4.812.245

22.010.936

693.119

533.149

159.970

21.317.817

18.784.629

5.141.038

13.643.591

56.194

2.476.995

163.095

2.313.900

2012

21.662.397

2.726.925

19.355.581

534.192

420.109

114.083

18.935.472

16.961.874

4.936.379

12.025.495

47.287

1.926.311

108.796

1.817.515

2013

27.428.294

4.869.509

23.152.086

534.192

420.109

114.083

22.617.894

20.073.223

5.841.868

14.231.355

59.109

2.485.562

140.382

2.345.180

2013

22.926.292

2.838.408

20.665.054

707.540

577.170

130.370

20.087.884

18.053.801

5.030.876

13.022.925

40.287

1.993.796

102.737

1.891.059

2014

29.006.671

5.068.586

24.695.983

707.540

577.170

130.370

23.988.443

21.365.445

5.953.700

15.411.746

50.358

2.572.640

132.564

2.440.076

2014

26.163.511

3.069.221

23.597.345

604.054

503.055

100.999

23.094.290

20.861.104

6.264.917

14.596.188

57.326

2.175.860

149.809

2.026.050

2015

32.976.010

5.480.752

28.170.969

604.054

503.055

100.999

27.566.915

24.687.697

7.414.103

17.273.595

71.657

2.807.561

193.302

2.614.258

2015

28.118.674

3.141.932

25.469.091

583.539

492.349

91.191

24.976.742

22.644.151

6.979.195

15.664.956

14.806

2.317.785

166.874

2.150.911

2016

35.399.095

5.610.593

30.390.549

583.539

492.349

91.191

29.807.010

26.797.812

8.259.403

18.538.410

18.508

2.990.690

215.321

2.775.369

2016

30.025.357

3.116.569

27.312.425

492.356

403.637

88.719

26.908.788

24.514.455

8.878.923

15.635.532

4.745

2.389.588

184.588

2.205.000

2016

37.659.830

5.565.302

32.592.816

492.356

403.637

88.719

32.100.460

29.011.189

10.507.601

18.503.588

5.931

3.083.339

238.178

2.845.161

2017

2009-2018 Akaryakıt ve LPG Tüketimi - Özet Veriler

* Değişim oranlarındaki farklılıklar, ürünlerin m3 /ton dönüşüm oranlarındaki farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

m3

m3

Süper Benzin/Katkılı Kurşunsuz

Kurşunsuz Benzin (RON 95)

Birim

Ürünler

tablo

29.619.682

3.283.170

26.652.224

359.919

315.712

44.207

26.336.512

23.916.527

8.698.181

15.218.346

2.732

2.417.253

173.112

2.244.141

2017

37.285.422

5.862.804

31.785.953

359.919

315.712

44.207

31.426.034

28.303.582

10.293.706

18.009.877

3.415

3.119.036

223.370

2.895.666

2018

-1,4%

5,3%

-2,4%

-26,9%

-21,8%

-50,2%

-2,1%

-2,4%

-2,0%

-2,7%

-42,4%

1,2%

-6,2%

1,8%

-

0,0%

-1,0%

5,3%

-2,5%

-26,9%

-21,8%

-50,2%

-2,1%

-2,4%

-2,0%

-2,7%

-42,4%

1,2%

-6,2%

1,8%

-

% Değişim
(17/18)

KAYNAKÇA
■■ Petrol ve LPG sektörüne ait veriler EPDK Petrol ve LPG Sektör Rapolarından hesaplanarak
elde edilmiştir.
■■ Bu raporda kullanılan diğer detay akaryakıt verileri toplam pazar payı yaklaşık % 85in üzerinde
olduğu hesaplanan 13 akaryakıt dağıtım firmasının gönüllü katılım esasına göre bağımsız araştırma
kuruluşuna verdikleri beyanlarından derlenmiştir. Bu gönüllü veri oluşturma sistematiğine
katılmayan akaryakıt dağıtım şirketlerine ait bilgiler için EPDK’dan temin edilen önceki dönem
bilgileri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.
■■ Madeni yağ verileri için raporda gönüllülük esasına dayalı olarak şirketlerin bağımsız denetim
kuruluşu aracılığıyla derlenen madeni yağ verileri kullanılmıştır.
■■ Enflasyon, GSYİH, TÜFE, kurlar, taşıt sayıları ve toplam araç parkı verileri için Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı tarafından halka açık olarak yayınlanan
değerler dikkate alınmıştır.
■■ Ham petrol fiyatları ve pompa vergi tutarları için kaynak olarak Argus ve Avrupa Komisyonu
değerleri kullanılmıştır.
■■ Türkiye tavan pompa fiyatları EPDK ve şirket web sitelerinden derlenmiştir. Avrupa ülkelerine
ilişkin veriler için ise aşağıdaki kaynak kullanılmıştır:
Avrupa Komisyonu, EC Oil Bulletin, http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
■■ Dünyadaki gelişmelere ilişkin veriler için World Energy Outlook 2018’ten faydalanılmıştır.
■■ FuelsEurope 2018 Statistical Report
■■ Birleşmiş Milletler Enerji İstatistikleri Yıllığı - 2016
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ATIK MOTOR YAĞI BİLGİ VE DANIŞMA HATTI

PETDER AKILLI TELEFON UYGULAMASI

