PETDER 2012 yılını ve 2013’den beklentilerini
Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği ile
değerlendirdi. PETDER Başkanı Ahmet Erdem,
2012 yılında akaryakıt sektörünün 100 milyar
TL’lik dev bir sektör haline geldiğine dikkat
çekerek, akaryakıt sektörünün sağladığı dolaylı
vergi gelirinin de 50 Milyar TL’ye ulaştığını
vurguladı.

Ankara

LPG sektörünün de otomasyona bağlanması gerektiğini, böylelikle piyasanın tam kontrol halinde bir sistem
oluşturacağını vurgulayan Erdem, kaçakçılıkla mücadelede alınan önlemlerin piyasaya olumlu yansıyacağının da
altını çizdi.
Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği (EGAD), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile bir araya geldi. EGAD
üyelerine akaryakıt sektörüyle ilgili bilgiler veren PETDER ve SHELL Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, akaryakıt
sektörünün sağladığı dolaylı vergi gelirinin 50 Milyar TL’ye, sektörün finansal büyüklüğünün de 100 Milyar TL’ye
çıktığını söyledi.
EGAD üyeleri ve PETDER Ankara’da düzenledikleri bir toplantıyla bir araya geldi. Toplantıda PETDER ve SHELL
Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Petder Genel Sekreteri Erol Metin, Total Türkiye Genel Müdürü Antoine
Tournand, Petrol Ofisi Kurumsal İletişim Müdürü Coşkun Uğur da hazır bulundu. Akaryakıtta fiyat oluşumundan
ulusal petrol stoklarına, 10 numara yağ sorunundan 2012 yılı akaryakıt sektörü değerlendirmesine kadar birçok
konu masaya yatırıldı.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu sonrası dönemden söz eden Erdem, sektörün kayıt altına alındığını ve
istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti. Yaşanan büyümenin etkisiyle birlikte dolaylı vergi gelirlerinin arttığını
ve sektörün ekonomiye önemli bir katkı sağladığını söyleyen Erdem, “Sektörün sağladığı dolaylı vergi geliri 50
Milyar TL’ye, sektörün finansal büyüklüğü 100 Milyar TL’ye çıktı” şeklinde konuştu.
Toplam enerji tüketiminin her geçen gün artmasına dikkat çeken Erdem, Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde
petrolün yüzde 30’luk bir paydaya sahip olduğunu söyledi.
Sektörde rekabetin arttığını, kalite, ürün ve hizmet çeşitliliğinde gelişmelerin kaydedildiğini söyleyen Erdem, kayıt
dışı, kaçak veya sahte akaryakıt sorununun önemli ölçüde azaldığını belirtti. Erdem, lisans sürecinin piyasa
oyuncularının kayıt altına alınmasında önemli rol oynadığını belirtirken, ulusal marker uygulaması kapsamında
her yıl 80.000 ölçüm gerçekleştirildiğini açıkladı.
2013 yılı için beklentilerini dile getiren Erdem, kaçak akaryakıt sorununa karşı yeni kanun tasarısının Bakanlar
Kurulu tarafından onaylandığını anımsatarak, kaçak akaryakıta karşı ilave ve etkin önlemlerin gündemde
olduğunu belirtti. sahta akaryakıt, kaçak ekipman ve suistimallere karşı önemli idari tedbirlerin alındığını belirten
Erdem, ceza maddelerinde yeni düzenlemelerin yapıldığını söyledi. “Tek başına ulusal marker seviyesine dayalı

‘kaçak’ tanımı yeterli değil” diyen Metin, adli işlem öncesi ilave göstergelere de bakılması gerektiğinin altını çizdi.
Yeni kanunda yaptırımların daha ağır olduğunu kaydeden Erdem, “Hiç marker yoksa burada tartışılacak bir şey
yok” dedi.
Erdem, 2013 yılında da otomotiv yakıtları tüketiminde büyüme beklentilerinin devam ettiğini söyledi ve “Petrol
sektörü rekabetçi, dinamik ve kaliteli hizmetinde gelişmeye devam edecek” dedi.
“ÖTV artışı sonrası kamyonlar istasyona geldi”
2008-2012 yıllarında sektörün en önemli sorununun 10 numara yağ olduğunu ve sektörde haksız rekabetin
yaşandığını belirten PETDER Genel Sekreteri Erol Metin, 10 numara yağ sorunuyla birlikte son beş yıl içinde
ekonominin 5 milyar TL’nin üzerinde vergi kaybı yaşadığını söyledi. ÖTV iade sistemine geçilmesiyle birlikte 10
numara yağ sorununa birçok tedbir alındığını anımsatan Metin, şunları söyledi: “ÖTV iadesinden sonra kamyonlar
istasyona gelmeye başladı” dedi. ÖTV iade uygulamasının petrol sektörünün desteklediğini ve çözüm yolunda
etkili olacağına inandığı bir yöntem olduğunu belirten Metin, son aylarda dikkat çeker düzeyde, faaliyetlerde
azalma görüldüğünün altını çizdi.
Metin, 2012 yılının sektör verilerinden bahsetti. Benzinde yüzde 5 civarında gerilemenin olduğunu kaydeden
Metin, motorinde yüzde 5 büyüme yaşandığını söyleyerek, piyasanın yüzde 71, 4’ünün motorinden oluştuğunu
belirtti. Metin, LPG tüketiminde de gözle görünür bir artış kaydedildiğini ve LPG’nin yüzde 4 oranında büyüme
sağladığını söyledi.
“LPG’de otomasyon derhal uygulanmalı”
2012 yılında otomasyona uyum sürecinin tamamlandığını belirten Metin, tüm istasyonlardaki anlık satış
hareketlerinin izlenebildiğini söyledi. “Kamu sağlığı ve haksız rekabet açısından oto LPG’de de otomasyon sistemi
derhal uygulanmalı” diyen Metin, otomasyonun hem kamu hem de vergi kayıplarını engellemek açısından önemli
olduğunu vurguladı.
Yerli tarım ürünü biyoetanol harmanlamanın 1 Ocak’ta başladığını belirten Metin, sektörün hazırlıklarını sorunsuz
uyguladığını söyledi.

