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Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatları ve bu fiyatların oluşumu ile ilgili birçok konu basın da gündeme 
gelmiş ve tartışmalar özellikle yüksek benzin fiyatları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu gelişmeler nedeniyle, 
akaryakıt pompa fiyatlarının oluşumu ve değişimi hakkında kamuoyunun aydınlatılmasında yarar 
görülmüştür. 
 
Tükettiğimiz petrolün tamamına yakın kısmı ithal edilmekte ve dünya petrol fiyatlarındaki 
hareketlerden yurt içi fiyatlar da aynı şekilde etkilenmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) 2012 Yılı Sektör Raporu’nda da belirtildiği üzere, rafinerilerin toplam ham petrol temini içinde 
ithalat miktarı sürekli artış eğiliminde iken yırt için üretimden sağlanan teminde sürekli bir azalış 
eğilimi olmuştur. Bu durum ham petrol temininde dışa bağımlılığı artırıcı yönde bir etki 
yaratmaktadır. Ham petrol temininde dışa bağımlılık oranı 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 
%86,9, %88,1 ve %89,3 oranlarında gerçekleşmiştir. 
 
1 Temmuz – 16 Temmuz 2013 tarihleri arasında uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatı %5,9 artış 
göstermiştir. Buna ek olarak, aynı tarih aralığında ülkemizdeki Dolar kuru %0,2 oranında artmış ve bu 
etkenler ülkemizdeki benzin ve motorin fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. Türkiye’deki 95 
oktan benzin fiyatının bugün itibariyle %59,6’sının ÖTV ve KDV’den oluştuğunu da vurgulamak 
gerekmektedir. 
 
Söz konusu fiyat artışlarından sadece tüketiciler değil, akaryakıt sektörü de olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 
 
Uluslararası piyasalardaki fiyat artışları Türkiye’de akaryakıt tüketiminde düşüşe neden olurken, kendi 
sermaye kaynaklarıyla ilerlemekte olan sektörün maliyetlerini de artırmaktadır. Aynı zamanda, fiyat 
artışları kaçak akaryakıt kullanıma yönelik eğilimi tetiklemekte, sektörümüzün kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla birlikte kaçak ve kayıt dışı akaryakıt kullanımına ilişkin mücadelesini olumsuz 
etkilemektedir. 
 
Ülkemiz akaryakıt fiyatları vergiler ve dünya fiyatları bir kenara bırakılırsa rekabetçidir ve tamamen 
serbest piyasa koşullarında ve tam bir rekabet ortamı içinde gelişmektedir. Sektörde hem 
hizmetlerde, hem de fiyatlarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Tüketiciler dağıtım sektöründeki 
hizmet, kalite ve fiyat rekabetinden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. 
 
Yukarıda belirtilen etkenlerden yola çıkarak, sektör olarak beklentimiz, hem tüketicilerin hem de 
sektörümüzün  
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PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar 
yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon 
Mobil, Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve Turkuaz PETDER üyesi kuruluşlardır. 
Akaryakıtlar, yağlama yağları ve LPG’nin üretimi, depolanması, ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve çevre 
ile ilgili konularda çalışmalar yapan PETDER aynı zamanda “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”ne paralel olarak “Bir 
Varil Bir Ağaç” çevre projesini de yürütmektedir.  
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ANKARA TEMSİLCİLİK OFİSİ 
Telefon:  0312 285 22 86 
Faks:  0312 285 22 87 

mailto:info@petder.org.tr

