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Petrol sektörü Bolu’da buluştu
Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi

Enerji Bakanı Yıldız, EPDK Başkanı Köktaş ile petrol sektörünün farklı aktörlerini buluşturan
“Petrol Sektörü Değerlendirme Toplantısı” Bolu’da yapıldı. Bakan Yıldız’ın önemli mesajlar
verdiği toplantıda kanun değişikliği ile ilgili çalışmaların nisan ayında hazırlanması düşünülen
bir tasarı ile başlatılması kararlaştırıldı. Yıldız, sektörün önemli talepleri arasında yer alan
cezalar ve 10 numara yağ konusunda Kamunun sınıfta kaldığını belirtti.

P

etrol Sektörünün tüm sivil toplum örgütlerinin katılımı ile
17 Şubat’ta Bolu’da düzenlenen “Petrol Sektörü Değerlendirme Toplantısı” sektör ile Bakanlık ve EPDK’yı bir araya getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Kurul
Üyeleri, petrol İşleri genel Müdürü ve çok sayıda bürokratın da
katıldığı 2 gün süren değerlendirme toplantısında sektörün içinde
bulunduğu durum, geleceği ve yapılması planlanan değişiklikler
ayrıntılarıyla tartışıldı. Toplantıya özel sektörü temsilen PETDER
yönetici ve üyelerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Petrol Meclisi, ADER, AKADER, PÜİS, TABGİS yönetici
ve üyeleri de geniş katılım gösterdi.
Toplantının açılış konuşmasında Enerji Bakanı Taner Yıldız, sek-
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töre önemli mesajlar verdi. Bakan Yıldız,
sektörün her zaman yanında olduklarını,
bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek özellikle 10 numara sorunun çözümünde Kamunun beklenen
başarıya henüz ulaşamadığını ifade etti
ve idari para cezalarının daha makul bir
seviyeye ineceğine inandığını vurguladı.
Ulusal marker kaçak petrol ilişkisindeki
sorunlarında detaylı olarak tartışıldığı
toplantıda markerin teknik ölçümlere
dayalı sonuçlarının neden olduğu haksızlıkların yeni tasarıda çözümlenmesi

gereken bir konu olduğuna Enerji bakanı da katıldı. Sorunları çözmenin kamunun işi olduğunu vurgulayan Bakan Yıldız, “Sorunları
gidermek bizim, piyasayı işletmek ise özel sektörün görevi” dedi.
Toplantıda “Ulusal Stok Ajansı”nın kurulması için başlatılan çalışmaların da hızlandırılacağını ifade eden Bakan Yıldız, Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklere de değindi. Yıldız, “Petrol
Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için 4 sektör temsilcisiyle birlikte Bakanlık ve EPDK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuracağız” dedi.
Bakan Yıldız, ulusal marker konusu ile ilgili yasal mueyyedilerin
adilane bir şekilde yeniden düzenlenmesi için kamunun da sorumluluk alacağını belirtti.

Bakan Yıldız: “Kamu 10 Numara yağ sorunun çözümünde sınıfta kalmıştır”
Sektörün en önemli sorunlarından biri olan 10 numara yağ konusunda da önemli açıklamalar yapan Yıldız, “10 numara yağın önlenmesi için önce kamu üzerine düşeni yapacak sektör de 10 numara
yağın işlevi dışında kullanılmasına izin vermeyecek” çağrısında bulundu. Bakan Yıldız, petrol arama çalışmaları konusunda da bilgi
vererek “Mersin Körfezi’nde TPAO ile ortak petrol aramak 10 uluslararası şirket başvuru yaptı” dedi.

Kanun değişikliği için Bakanlık, EPDK ve Sektörü
katılımı ile ortak komisyon kurulacak
Toplantıda Kaçak Petrol ile Ulusal Marker arasındaki tek yönlü
ilişkinin yarattığı sorunlarda gündeme geldi. Sektör kanun değişikliği çalışmalarında öncelikli olarak Kaçak Petrol tanımının değiştirilmesini ve sadece ulusal marker seviyesine dayalı bir kaçak
tanımının teknik ve ölçüm hataları nedeni ile ciddi sorunlar yarattığını belirtti. EPDK yetkilileri sahada marker test ekipmanlarının
iyileştirme ihtiyacı olduğunu ve bu yönde çalışmalarında devam
ettiğini belirtti. Bakan Yıldız, sektörün kanun değişikliği için ortak
Komisyon önerisini olumlu karşıladı ve ortak Komisyon kurulması

PETDER Başkanı Ahmet
Erdem sektörün sorunları ve
beklentileri hakkında bilgi
verdi. Toplantının en önemli
gündem maddesi “Petrol
Piyasası Kanunu’nda yapılacak
değişiklikler oldu.
kararlaştırıldı.
Toplantının öğleden sonraki bölümü PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol
Metin tarafından yapılan ve sektörün
taleplerini, sorunlarını anlatan bir sunumla başladı. İkinci oturumda EPDK
Başkanı Hasan Köktaş’ın başkanlığında
yapılan toplantıda Petrol Piyasası mevzuatında önerilen değişikliklere değinilirken ağırlıklı olarak ikincil mevzuat sorunları üzerinde duruldu. EPDK
Başkanı Köktaş, kanunla ilgili öncelikle
model çalışmasına ihtiyaç olduğunu ve
bunun mikro düzeyde bir çalışmadan
ziyade makro düzeyde bir çalışma olması gerektiğini ifade etti. Akaryakıt
piyasası ile ilgili bu kadar düzenlemeye
ihtiyaç olmadığını ifade eden KÖKTAŞ,
“EPDK olabildiğince rekabetçi altyapıyı
oluşturarak ve hizmet/piyasa kalitesini
sağlayacak şekilde bu işin içinde olmalı, dağıtıcı/bayi sözleşmesine, GSM’sine
karışmamalı” dedi.
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Elektrik Piyasası
Kanunu Tasarısı
taslağı açıklandı

Ham Petrol fiyatları yeniden rekora gidiyor
Ham petrol fiyatlarında Ocak
ayında başlayan hareketlilik Şubat
2012’de rekora doğru gidiyor. Avrupa
Birliği’nin İran’la yapmış olduğu petrol alım kontratlarını yenilemeyeceği,
İran’ın da kontratların biteceği temmuz ayını beklemeden petrol satmayacağı açıklamaları piyasalarda “arz”
sorunu yarattı. Analistlerin İran’dan
petrol alımının durmasının herhangi
bir arz sıkıntısına neden olmayacağı

açıklamaları da fiyatlar üzerinde etkili
olmadı. Şubat ayına 111 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün fiyatı ay
sonunda 124,50 dolara kadar çıktı. Bu
seviye son 9 ayın en yükseği…
124 seviyesinin bile hem ülke ekonomileri hem de tüketiciler açısından
yüksek olduğunu belirten ekonomistler, artışın pompa fiyatlarına da yansıyacağını ve bütçeleri etkileyeceğini
vurguluyor.

İçeriğinde petrol piyasasını ilgilendiren, Elektrik Piyasası Kanunu tasarısı Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından yayımlandı. Elektrik dağıtım piyasasına
ilişkin önemli düzenlemeler
içeren bu tasarı üzerinde ilgili
kurum ve özel sektörün görüşleri alınacak. Kanun taslağında EPDK’nın görev, yetki
ve sorumlulukları da yeniden
düzenleniyor. Taslakta petrol
dairesinin yanı sıra piyasa işleyiş, lisans daire başkanlıklarının kurulacağı da belirtiliyor.
PETDER olarak biz de sektörümüzü yakından ilgilendiren
bu taslakla ilgili görüş, öneri ve
eleştirilerimizi ayrıntılı bir şekilde sunacağız.

PETDER üyesi şirketler akaryakıt istasyonlarında otomasyona geçişi 1 Temmuz 2012
tarih itibariyle tam ve eksiksiz olarak tamamladı… Tüketicilerin mağdur olmaması
için sistemin arızaya geçmesi durumunda müdahale için izin verilen sürelerin
yeniden düzenlemesine ihtiyaç var…
EPDK tarafından alınan 27 Haziran
2007 tarihli Kurul kararı ile başlayan
süreçte akaryakıt istasyonlarında kurulması yasal bir zorunluluk olan “İstasyon otomasyon sistemi “nin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar son olarak 11
Şubat 2012 tarihinde yayınlanan “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007
tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”
ile düzenlendi.
PETDER olarak kayıt dışının azaltılması açısından yeni ve ilave bir
adım olarak görülen düzenleme sonrasında, üye şirketler otomasyon
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sistemini yaklaşık 5400 istasyonda
tam ve eksiksiz olarak devreye aldı.
Tüketicilerin satın almış oldukları
yakıt açısından önemli bir güvence sağladığı düşünülen sistemin uygulamasında yayınlanan usul ve esasların bazı
önemli başlıklarında düzeltme ihtiyacı
bulunuyor. Sektör yetkilileri, otomasyon sisteminde arıza meydana gelmesi
durumunda bu arızaların giderilmesine
ilişkin sürenin yüzde 40’ının 72 saati
geçtiğini, ilk 24 saatin de sorunu saptamak için kullanıldığı düşünüldüğünde,
96 saat içinde her tür arızanın giderilmesinde sorunlar olabileceğini ifade
ediyorlar.
Yapılan düzenleme sonrasında ortaya

çıkan diğer bir sorunun da otomasyon
sisteminin uydu, GPRS veya internet
hatları üzerinden yapılan bağlantılarda meydana gelen kopmalar ve diğer
elektronik arızalardan kaynaklı olarak
arızaya geçmesi durumunda ortaya
çıktığı ve yine tüketiciye sunulan hizmetin bu nedenle kesintiye uğrayacağı
yönünde.
Sektör yetkilileri, tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçmek üzere bu
sorunların ivedilikle çözüme ihtiyacı
olduğunu belirtiyorlar. 28-29 Şubat
2012 tarihlerinde EPDK ve Sektör otomasyon sistemlerinin işleyişi ile ilgili
bu sorunları tartışmak üzere bir araya
gelecek…

SEKTÖR RAPORUNA GÖRE VERGİSİZ
AKARYAKIT TÜRKİYE’DE DAHA UCUZ

2011 yılında bir önceki yıla göre
dünya ham petrol fiyatlarındaki
artışlar nedeni ile Akdeniz piyasasında benzin, motorin ve LPG
(CIF) fiyatlarının TL bazında ortalama % 33-56 aralığında arttığı belirtilen raporda, bu artışların Türkiye’deki vergisiz pompa
fiyatlarına, Akdeniz havzasındaki
ülkelerin vergisiz pompa fiyatları-

na kıyasla % 8-13 oranında daha
az yansıdığı belirtildi. 2011 yılı ortalaması olarak Türkiye’de ana
ürünler (benzin ve motorin) ve
özel motorin türlerinin ortalama
vergisiz pompa fiyatı Akdeniz ülkelerindeki pompa fiyatına göre
litrede 9-10 kuruş daha ucuz gerçekleşti. Türk tüketicisinin dünya
piyasalarındaki artışlardan EPDK

tarafından referans piyasa olarak
kabul edilen ülkeler olan Fransa,
ispanya, İtalya ve Yunanistan’a
göre daha az etkilendiğinin belirtildiği raporda, bu durumun
dağıtım sektöründeki oyuncuların dünya fiyatlarındaki artışın
bir kısmını kendi kar paylarından
karşıladıklarını da göstermekte
olduğuna dikkat çekildi.
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Ocak ayında da vergisiz benzin ve motorin
Avrupa’dan daha ucuz
2011 yılı ortalaması olarak vergisiz akaryakıtlarda tüketicilerine Akdeniz ülkelerine göre daha
ucuz yakıt sunan petrol sektörü Ocak ayında da Akdeniz ülkelerine göre daha ucuz petrol
sunmaya devam etti

Ocak 2012 VERGİSİZ Pompa Fiyatları
ÜRÜN

EN DÜŞÜK Fiyatın Olduğu Ülke /
Fiyat (€/lt)

EN YÜKSEK Fiyatın Olduğu Ülke
Fiyat (€/lt)

BENZİN

TÜRKİYE / 0,69

FRANSA / 0,79

MOTORİN

TÜRKİYE / 0,79

YUNANİSTAN / 0,89

Akaryakıt
sektörünün
kazandırdığı
dolaylı vergi
% 10,2 artarak
45,9 milyar
TL’ye ulaştı
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2011 yılında ortalama olarak
pompa fiyatının benzinde %60,4’ini,
motorinde %51 ve oto LPG’de
%46’sının dolaylı vergiler oluşturdu.
Raporda, petrol fiyatlarındaki genel
artış ve otomotiv yakıtları pazarındaki
sınırlı büyümenin de etkisi ile
akaryakıt ve LPG sektörlerinden
sağlanan dolaylı vergi gelirlerinin
bir önceki yıla göre % 10,2 artarak
45,9 milyar TL’ye ulaştığı ve bu
miktarın 32,6 milyar TL’sini ÖTV’nin
oluşturduğu belirtiliyor. Rapora
göre benzindeki vergiler açısından
dünya birinciliğimiz devam
ediyor, Yunanistan, Avrupa ülkeleri
sıralamasında, benzindeki vergiler
açısından Türkiye’den sonra ikinci
sıraya yükseldi, motorinde ise Türkiye,
İngiltere’den sonra ikinci sıradaki
yerini sürdürüyor.

Otomotiv yakıtları pazarı, yüzde 4.4 büyüdü

2011 yılında benzinler, motorinler ve otogaz toplamından oluşan
otomotiv yakıtları tüketimi bir önceki yıla göre % 4,4 artarak 24,8
milyon m3 olarak gerçekleşti. Rapora göre benzin tüketimi % 5.4
azalırken, motorin tüketimi % 5,7, oto gaz ise yaklaşık % 6 artış
gösterdi. 2011 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 964 bin
adet artış gösterdi. Otomotiv yakıtları tüketimindeki bu değişim,
trafiğe kayıtlı araç sayısı, araçların kullandıkları yakıt cinsi ve yakıt
verimliliği ile 10 numara yağ gibi sahte akaryakıt tüketiminin
toplam piyasa üzerindeki etkisi ile ilişkili. TÜİK verilerine göre, bir
önceki yıla göre net %34 düzeyine varan araç sayısındaki artış
incelendiğinde, 2011 yılında trafiğe kayıtlı toplam benzinli araç
sayısı 34 bin adet azalırken, motorin tüketen araç sayısında 663
bin adet, otogaz da ise 335 bin adet arttığı görülüyor.

10 numara yağ yine gündem: Vergi kaybı ve can güvenliği tehdidi sürüyor:
Son bir yıl içinde 10 numara yağ şüphesi ile meydana gelen kaza,yangın gibi
kamu sağlığını tehdit eden olayların sayısı onlarca…
10 numara yağ adı altında
yapılan sahte akaryakıt
faaliyetleri 2011 yılında da
gündemdeki yerini korudu.
10 numara yağ sorunu, alınan
mali ve teknik tüm önlemlere
rağmen devam ediyor.
10 numara yağ, 2011 yılında
yazılı ve görsel basında yer
alan yüzlerce haberde yer
aldığı üzere sayıları ona
varan kaza, otobüs, minibüs,
kamyon gibi araç yangınları ve
patlamalara neden oldu.
10 numara yağın sebep
olduğu vergi kaybı üçüncü
köprüye bedel…
Piyasa gözlemleri, madeni
yağ ithalat, ihracat ve tüketim
verileri, resmi/ kayıtlı motorin
tüketimi analizleri dikkatli
bir şekilde incelendiğinde
2008 yılının ortalarından

bu güne kadar 10 numara
yağ adı altında yapılan
faaliyetlerin neden olduğu
vergi kaybının 5 milyar TL
düzeyine ulaştığını gösteriyor.

Bu büyüklükteki bir vergi
kaybı son günlerin önemli
gündem maddelerinden olan
3.köprünün finansmanını
hatırlatıyor.

PETDER Ocak ayı raporuna göre…
PETDER aracılığı ile PwC
tarafından düzenlenen, toplam
ülke tüketiminin yaklaşık %91’ini
gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım
şirketinin gönüllülük esası ile veri
Tüketim

sağladığı diğer şirketlerin verilerinin
ise tahminen hesaplandığı Ocak
ayı raporu yayımlandı. Rapora göre
motorin satışları bir önceki yılın Ocak
ayına göre % 4,4 azaldı. Benzindeki

gerileme %10,9 ile artarak devam
ederken, toplam otomotiv yakıtlarında
da %4,4 düşüş yaşandı. Ocak ayı
sonu itibarıyla otogazda %1 daralma
yaşandığı görülüyor.

Birim			

Ocak

		

2011

2012

Değişim (%)

Toplam Otomotiv Yakıtları

Bin m3

1.666

1.592

-4,4

Benzin

Bin m3

192

171

Motorin

Bin m3

1.139

1.089

-4,4

Otogaz

Bin ton

188

186

-1,0

Gazyağı

Bin m3

2

2

-2,6

Fuel Oil

Bin ton

71

61

-14,7

Kalorifer Yakıtı

Bin ton

33

31

-5,1

-10,9

Diğer Akaryakıt Ürünleri
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ATIK YAĞ TOPLAMA ÇALIŞMALARI AYNI
KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİLİYOR…
2012 y ılında da ağır kış koşullarına rağmen ülke genelinde tümatık üreticilerine kesintisiz hizmet
götürülmeye atık motor yağları toplanarak ve lisanslı işletmelere teslim edilerek çevre ve insan sağlığı
için fayda üretmeye aynı kararlılıkla devam edilmektedir.
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