PETDER 2012 yılının ilk 6 aylık dönemini
kapsayan raporunu yayımladı. Rapora göre
2012’nin ilk 6 ayında otomotiv yakıtları tüketimi
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

PETDER 2012 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan raporunu yayımladı. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde,
otomotiv yakıtları tüketimi 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,0 artarak 12,1 milyon m3 olarak gerçekleşti.
Otomotiv yakıtları arasında yüzde 70'lik tüketim ile en büyük payın sahibi olan motorin tüketimi, EPDK verilerine
göre, yılın ilk altı ayında yüzde 9,1 artarak 8,8 milyon m³, otogaz tüketimi ise yaklaşık yüzde 0,8 oranında artarak
2,1 milyon m3 , son dört yıldır sürekli azalan benzin tüketimi ise yüzde 5,9 oranında azalarak yaklaşık 1,2 milyon
m³ oldu.
Motorin tüketiminde yılın ilk yarısındaki genel ekonomik büyümenin de üzerinde gerçekleşen artışın otomasyon
sisteminin ve kayıt dışına karşı alınan tedbirlerin olumlu bir sonucu olarak kabul gördü. Diğer taraftan siyah
ürünlerin tüketimi, geçen yıla göre yüzde 1,8 azalarak 362 bin ton olarak gerçekleşti. Toplam yağlama yağları
tüketiminin ise aynı döneme oranla yaklaşık yüzde 0,6 oranında azalarak 227 bin ton olarak gerçekleştiği
hesaplandı.
10 numara yağ sorunu alınan tedbirlere rağmen azalmadı
10 Numara yağ sorunu alınan mali ve idari tedbirlere rağmen azalmadı. Resmi verilere göre bu yılın ilk altı aylık
döneminde 10 numara yağ üretiminde kullanılan baz yağların ithalatı kısmen (%12) azalmakla birlikte,
gerçekleşen ithalat miktarı yurt içi üretimin 3 katını geçti. On numara yağ sorunu 2008 yılı sonunda yapılan vergi
düzenlemesi ile sürekli artış göstermiş olup 2012 yılının ilk yarı yılı sonunda neden olduğu vergi kaybı toplamda
5,5 Milyar TL'ye ulaşmış bulunuyor. Ülke ekonomisindeki bu büyük kaybın yanı sıra, son aylarda ağır vasıta
araçlarda 10 numara yağ gibi sahte yakıtlardan kaynaklandığı şüphesi güçlenen yangınlar artığı raporda
belirtiliyor.
Raporda T.C. Başbakanlık Genelgesi ile Maliye Bakanlığı'nın tecil /terkin uygulamasına tabi yağlarda teminat
tutarlarını yüzde 25'e çıkarması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın antrepo uygulamalarına yönelik
düzenlemeleri ile birlikte bu sorunun yılın geri kalan döneminde ciddi şekilde azalması beklendiğine değiniliyor.

