Türk tüketicisi pompada daha az ödüyor
AYLIK PETROL BÜLTENİ

/HAZİRAN 2012

Petrol düştü, akaryakıt ucuzladı

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Türkiye ile Akdeniz piyasasında referans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları vergisiz olarak aşağıdaki grafikte görülüyor. Vergilerden arındırılmış pompa fiyatları karşılaştırıldığında, Türkiye’de *deposunu
İstanbul’da dolduran bir kişi Yunanistan’ın başkenti Atina’da dolduran bir kişiden yaklaşık 11 TL daha ucuza tüketiyor.
Akdeniz ülkelerinde motorine vergisiz olarak en yüksek pompa fiyatını Yunanistan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor…
*50lt lik bir motorin deposu

Vergisiz motorin pompa fiyatları (TL/lt)

D

ünya piyasalarında petrol
fiyatlarının düşüşü sürüyor, Brent petrolü Haziran
ayında son 18 ayın en düşük seviyesi
olan 91.61 dolara geriledi. Bu düşüş,
tüketiciye de yansıdı. 2012 yılı Mart
ayında en yüksek seviyeye yükselen
95 oktan benzin ve motorin fiyatları
gerileyerek 2011 yılı Haziran ayındaki
seviyesine indi. Haziran ayında benzinin fiyatı bir önceki ayda olduğu gibi
düşmeye devam ederek 4.16 TL’ye geriledi. Benzinde üç ayda yaşanan düşüş böylece 52 kuruşa ulaşmış oldu.
Motorinde de oldukça hızlı bir düşüş
yaşandı pompa fiyatı 36 kuruş gerileyerek 3.62 TL’ye indi.
Mart ayında zirve yaparak 125 doların üstüne çıkan Brent petrolü tüm
dünyada tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Yurt içi ve yurt
dışındaki üreticiler, bu artışı pompa
fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldı.
Ancak fiyatlar düşmeye başladığında
da dünya piyasalarında ve Türkiye’de
üreticiler pompa fiyatlarını düşürdü.
Böylece Türkiye’de son üç ayda benzinde yaşanan düşüş yüzde 12’ye ulaştı. Nisan ayından bugüne akaryakıtın
fiyatı 7, motorinin ise 4 kez düştü.
Mart ayında benzin 4.70 lira iken
deposunu 235 TL’ye dolduran (50 lt
depo kabulü ile) bir tüketici, Haziran ayında 206 lira harcadı. Motorin
cephesinde ise yine benzer bir durum
var. Mart ayında 3.96 liraya çıkan motorin bugün 3.62’ye geriledi, tüketici
litre başına 34 kuruş daha az ödüyor.
Petrol fiyatlarındaki yüzde 27’yi bulan
azalış yüzde 60’ı vergi olan 95 oktan
benzin fiyatlarına, vergisiz olarak ortalama yüzde olarak yansıdı. Dünya
piyasalarındaki bu değişiklikler ve
pompa fiyatlarına etkisi aşağıdaki grafik ve tablolarda kendini gösteriyor…
Bu farkın çeşitli nedenleri var. Bu
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Özel motorin türlerinde de yine en ucuz Türkiye…
Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel motorinde ürün portföyünü genişletip, müşterilerinin beklentilerini
karşılamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri diğer ülkelere göre daha düşük bir fiyata
kullanıyor. Ana ürün olarak tanımladığımız standard 10 ppm kükürt içeren motorin ile şirketlerin farklılaştırılmış ürün
olarak piyasaya sundukları özel katkılı motorin türleri arasındaki pompa fiyatları kıyaslandığında, Türk tüketicilerinin
özel motorin türlerine Akdeniz ülkelerine göre daha az ödedikleri görülüyor. Özel motorin ile standart motorinin vergisiz pompa fiyatları arasındaki farklar göz önüne alındığında Türkiye, İtalya’dan litrede 4,1 euro cent daha ucuz. Türk
tüketicileri özel motorin türlerini İtalya, Fransa ve İspanya’dan ortalama litrede 7 kuruş daha ucuza tüketiyor.

nedenlerin başında Türkiye’nin kriter olarak aldığı Akdeniz çanağındaki
akaryakıt fiyatları ile doların Türk Lirası karşısında değer kazanması geliyor. Bu duruma karşın yaz aylarında
fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Dünya ekonomilerinde başlayan
daralma, petrole olan talebi azalttığı

için fiyatların yükselmeyeceği tahmin
ediliyor. Diğer yandan Kasım ayında
ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri de petrolün bu seviyelerde kalacağının nedenleri arasında gösteriliyor.
Tabii her şey planlandığı gibi gider,
ekonomik ve siyasi olarak bir şok yaşanmazsa…
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Motorinde ilk 5 ayda
yüzde 6 büyüme
Benzindeki kayıp motorin ve oto LPG’ye gitmeye devam ediyor.
		
Tüketim (1000m3)
2011
Benzin Türleri
216
Motorin Türleri
1.515
Otogaz
380
Toplam Otomotiv Yakıtları
2.111

Mayıs 			
2012
Fark
2011
205
-5,1%
993
1.591
5,0%
6.329
384
0,9%
1.729
2.180
3,2%
9.051

Ocak- Mayıs Toplamı
2012
Fark
913
-8,1%
6.699
5,8%
1.720
-0,5%
9.332
3,1%

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

PETDER aracılığı ile PwC
tarafından düzenlenen, Mayıs ayı ve
2012 yılı ilk beş aylık sektör verileri
yayımlandı.* Rapora göre;
Mayıs ayında motorin satışları bir
önceki yıl Mayıs ayına göre yüzde

5 artmasına karşın, artış hızındaki
yavaşlama devam ederek yıllık artış
miktarı Ocak-Mayıs döneminde
yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Uzun
süredir yaşanan benzindeki gerileme
Mayıs ayında da sürdü ve düşüş

oranı yüzde 5.1 oldu. Bu son rakam
ile yıllık benzindeki yıllık düşüş
yüzde 8.1’e çıktı. Otogazda ise
Mayıs ayında ki yüzde 0,9 luk artışa
rağmen, ilk beş ay toplamında yüzde
0,5’lik bir daralma görünüyor.

PETDER Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı
PETDER Mayıs ayında yeni üyeleri Opet ve Aytemiz’in katılımı
ile gerçekleştirdiği Olağanüstü
Genel Kurul toplantısının ardından
Haziran ayında gerçekleştirdiği
ilk yönetim toplantısında yöne-

tim kurulunun görev dağılımını
gerçekleştirdi. Yeni Yönetim
Kurulunda Ahmet Erdem yeniden
Başkanlığa seçilirken Başkan
Yardımcılığı görevine de Tamas
Mayer getirildi.

PETDER yönetimi EPDK’yı ziyaret etti
Görev dağılımını gerçekleştiren
PETDER’in yeni yönetimi EPDK’yı
ziyaret etti. PETDER Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Erdem,
Yönetim Kurulu üyeleri Richard
Harding (BP) ve Antoine
Tournand (TOTAL), Ekrem
Ekmenci (OPET) İle PETDER Genel
Sekreteri Erol Metin, Haziran
ayında EPDK Başkanı Hasan
Köktaş ve EPDK Kurul Üyelerini
ziyaret etti. Ziyarette akaryakıt
sektörünün çözüm bekleyen
önemli konularından biri olan
otomasyon uygulamasında
yaşanan sıkıntıları dile getiren
PETDER yöneticileri, otomasyon
sisteminde oluşacak arıza
durumunun onarılması süresinin
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merkezi istasyonlar için 96
saatten en az 4 iş gününe
çıkarılmasının ve otomasyon
sisteminin arızalı olması halinde
satışın yasaklanmasını öngören
maddenin uygulama süresinin
ötelenmesi, bu kısıtlamaya ilişkin
yaklaşık 5-6 aylık bir süreye
ihtiyaç olduğunu belirttiler.
Otomasyon uygulamasının
yanı sıra biyoyakıtlar ile ilgili
uygulamaya yönelik olarak
harmanlama işlemlerinin nerede,
nasıl yapılacağına dair görüşme
yapıldı.
Biyoyakıtların harmanlamasında
ülke çapında uygulanacak yıllık
harmanlama hedefi oluşması için
gelinen aşama değerlendirildi.

PETDER
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı:
The Shell Company of Turkey Ltd
Ahmet ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
OMV Petrol Ofisi .			
Tamas MAYER
Yönetim Kurulu Üyeleri:
BP Petrolleri			
Richard HARDING
DELTA Akaryakıt 			
Varol DERELİ
Opet Petrol 				
Fikret ÖZTÜRK
Petline Petrol Ürünleri 		
Adnan ÜNAL
Total Oil Türkiye 			
Antoine TOURNAND
Turcas Petrol 			
Yılmaz TECMEN

EUROPIA üyeleri Brüksel’de buluştu
EUROPIA’nın yıllık olağan ve bilgilendirme
toplantısı 6 Haziran 2012 tarihinde Brüksel’de
yapıldı. Toplantı Avrupa Birliği Komisyon ve
PETDER’in de üyesi olduğu National Oil Association (NOA) üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.
EuropIa, Avrupa petrol endüstrisinin geleceği
ve Avrupa için arz güvenliğine dikkat çekti. Bu konu ile birlikte
toplantıda sektörün genel değerlendirmesi ve geleceğe yönelik
beklentiler katılımcılar ile paylaşıldı. Toplantıya PETDER’den Genel
Sekreter Erol Metin ve Aydın Özbey katıldı.
Toplantıda da EUROPIA’nın 2011 yıllık raporu yayınlandı. Rapor,
akaryakıtların Avrupa bölgesinde kullanımındaki talebin devam
edeceği ve AB ekonomisi için önemini koruyacağını belirten
çalışmaları içeriyor.

Almanya atık yağ rafinerisi ziyaret edildi
Petrol Sanayi Derneği tarafından 2004
yılından günümüze kesintisiz olarak
sürdürülen Atık Yağların Yönetimi
Projesi kapsamında ülkemizde atık
yağların rafinasyonuna ilişkin gelişmiş
ülkelerdeki uygulamalara paralel
olarak atık yağların içeriğindeki tüm
kirleticilerin temizlenerek baz yağ elde
edildiği tesislere ihtiyaç olduğu bilinen
bir gerçek. Bu çerçevede PETDER
olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
alınan hibe proje kapsamında
bilimsel nitelikte bir rapor hazırlandı.
Gelişmiş ülke uygulamaları yerinde
görülerek, uygulamalar ve teknolojiler
hakkında yasa yapıcılara ve konunun
diğer muhataplarına bilgi verildi.
Bu kapsamda atık yağları işleme
suretiyle Grup II baz yağ üretimi yapan
Almanya-Leipzig’de kurulu Puralube
Atık Yağ Rafinerisi ziyaret edilerek
incelemeler yapıldı.

Fortune 500’de enerji damgası
Fortune dergisi tarafından geçen ay açıklanan Fortune 500 Türkiye listesi,
Avrupa’da daha da derinleşen küresel ekonomik krize rağmen Türk şirketlerinin
2011’de başarılı bir performans gösterdiğini ortaya koydu. Listede enerji
şirketlerinin ağırlığı dikkat çekerken ilk 10’da 3 PETDER üyesi şirket de bulunuyor.
Birinciliği TÜPRAŞ’ın aldığı Fortune 500’de Petrol Ofisi 2, Opet 3 ve Shell 7. sırada
yer aldı. Fortune 500 Türkiye listesindeki şirketlerin net satışları 2011 yılında 553
milyar 186 milyon liraya yükseldi. Milyarlık şirket sayısı 107’ye yükselirken, Tüpraş
ciroda, THY ise ihracatta lider oldu. Fortune 500 Türkiye 2011 Araştırmasına
göre 500 şirketin toplam cirosu 2010 yılına göre 2011’de yüzde 22.2 yükselerek
553.1 milyar liraya çıktı.

SEÇ- Toprak Kirliliği Yönetmeliği 1 yıl ertelendi
Toprak Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’nin sektörümüze
etkilerini en aza indirmek, makul bir
uygulama zemini sağlamak üzere
mevzuatın hazırlanmasında büyük
rolü olan ODTÜ öğretim üyesi Prof.
Dr. Kahraman Ünlü’ye PETDER SEÇ
Komitesi olarak ziyarette bulunuldu.
Toplantıda PETDER olarak;
n Yönetmeliğin mevcut şekli ile
sektörümüze altından kalkılamaz bir

yük getirdiği,
n Sektörümüze özel, etki azaltıcı
önlemleri de içine alacak şekilde bir
değerlendirme çizelgesi hazırlanması
ve tüm istasyonların şüpheli saha
olarak değerlendirilmemesi, gerçekten
iyileştirme ihtiyacı olan istasyonlar
üzerine odaklanılması gerekliliği,
n Bakanlık yetkililerinin ve
akademisyenlerin de içinde olacağı
bir gruba, istasyon ve tesislerdeki fiili

durumun yerinde anlatımına yönelik
bir eğitim programı hazırlanması,
önerileri tartışıldı.
Akademisyenler ve PETDER SEÇ
komitesi üyelerinden oluşan bir çalışma
grubu oluşturarak toprak kirliliğine
sebep olacak unsurlar ve alınan
tedbirleri de göz önünde bulunduran
bir kontrol çizelgenin hazırlanmak
üzere bir çalışma başlatılması
hususunda görüş birliğine varıldı.
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Petder üyeleri SEÇ uygulamalarında Avrupa’ya örnek oluyor
PETDER üyeleri 77 milyon
kilometre yol alıp 17.5 milyon
ton akaryakıt taşıdı. Tehlikeli
madde taşımacılığında
PETDER üyelerinin üstün SEÇ
uygulamaları birçok gelişmiş
ülkeye örnek olacak düzeyde…
2011 yılında 15 milyon adam
x saat çalışma yapılarak ve 77
milyon kilometre yol katedilerek
taşınan yakıtlar güvenle nihai
tüketiciye güvenle ulaştırıldı.
Gerçekleştirilen taşıma
çalışmalarında 2 ölümlü kaza,
16 gün kayıplı kaza yaşandı,
kazalardan kaynaklı olarak 150
litreden büyük iki dökülme
meydana geldi. Ülke genelinde
17.5 milyon ton akaryakıtın
taşındığı ve bu miktarın önemli
bir bölümünün PETDER
üyeleri tarafından taşındığı
düşünüldüğünde Sağlık, Emniyet
ve Çevre prensiplerinden ödün
vermeden kararlılıkla yürütülen
çalışmaların sonuçlarının gelişmiş

ülkelerdeki rakamların hiç de
gerisinde olmadığı görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde basına
yansıyan ve Türkiye’nin iş
güvenliği nedeniyle ve can
kayıplı iş kazalarında Avrupa
birincisi olduğu bilgisi akaryakıt

taşımacılığı için tam tersi bir
şekilde olumlu sonuçlar veriyor.
2011 yılında PETDER üyesi
kuruluşların performansı, iş
güvenliği ve iş gücü kayıplı
kazalarda AB ortalamasının
üzerinde seyrediyor.

PETDER, Gelir İdaresi Başkanlığını ziyaret etti
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Gelir İdaresi’yle yapılan görüşmede
internet ortamında yapılan bildirimler ve madeni yağ üretimi yapılan
ürünlerin gümrük tarife istatistik
pozisyonlarının tayini konusu
gündeme getirildi. Madeni yağlarda
internet üzerinden ilk bildirimler Mayıs 2012 ‘de yapıldı. Bir
sonraki bildirim dönemine kadar
iyileştirilmesi gereken başlıkların
sektörle birlikte değerlendirilmesi
talep edildi…
12 Şubat 2011 tarih ve 27844
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Madeni Yağların Ambalajlanması
ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğ”in 8/2’nci maddesi uyarınca
madeni yağ üreticisi kuruluşlar,
üçer aylık dönemler halinde mevzuat ekinde belirtilen konularda
ürün bazında ithalat, satış, stok

bilgilerini içerecek şekilde Gelir
Idaresi Başkanlığı’nın internet sitesi
üzerinde bildirimde bulundular. Sisteme girişlerde yaşanan tecrübeler
doğrultusunda bir sonraki dönem
öncesinde sektör olarak uygulamaya
ilişkin hususlarda görüşlerin GIB’e
sunulması kararlaştırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca
yayınlanan sirkülerde;
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı
listenin (B) cetvelinde yer alan
mallardan imal edilen malların
G.T.İ.P. numaraları tespitlerinin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
ilgili birimlerine yaptırılarak,
istenecek bilgiler kapsamında
düzenlenmesi gereken YMM üretim
tasdik raporlarına tevsik edici belge
olarak eklenmesi uygun görüldüğü,
bu bağlamda bahse konu malların

G.T.İ.P. numaraları tespitlerine
ilişkin yazıları içermeyen raporların
işleme konulmayacağı” ifade edilmekte; Bu alanda sektör ve Gelir
İdaresi ile çalışmalar devam ediyor.
Özellikle madeni yağ alanında
TSE revizyon tadilleri için geçiş
süreci en az 18 aya ihtiyaç var.
Madeni yağ alanında TSE uygunluk
belgesi yenileme sürelerine ilişkin
olarak, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu mevcut standartta teknik
bir değişiklik olması halinde revizyon/ tadil işlemine 6 ay içinde
uyum sağlanmasını istiyor. Ancak
bu düzenleme ilgili standartta 18 ay
olarak öngörüldüğünden 18 aylık
bir sürenin de yeni standartların
uygulanmasında geçerli olması
yönünde sektör EPDK ya talep ve
görüşlerini sunuyor.

