EPDK 2011 Yılı Petrol Piyasası
Raporu,
Türkiye’de
ilk
kez
Petroturk.com
farkıyla
okuyucularıyla buluşuyor. İşte ilk kez
madeni yağ verileri ve ihrakiye
bilgilerinin de yer aldığı rapor…

Enerji Yayın Grubu geçtiğimiz yıl ilk kez Petroleum Istanbul Fuarı kapsamında yayınlanan
2010 yılı EPDK Petrol Piyasası Raporu’nun ardından, 2011 yılı raporuna da ilk ulaşan yayın
organı oldu.
2011 yılı Petrol Piyasası Raporu’nda ilk kez madeni yağ verileri ve ihrakiye bilgileri de yer
alıyor.
Pazar büyüklüğü 17,5 milyon tona ulaştı
Rapora göre motorin pazarı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında
büyüdü. Benzinde ise daralma yüzde 5 ile devam etti.
Dağıtıcı lisansı sahipleri toplam 17,5 milyon ton akaryakıt temin etti. Bu miktarın 10 milyon
tonu rafinerilerden, 7,5 milyon tonu ise ithalat yoluyla temin edildi.
Faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahiplerinin ara ürünler dahil kapasite kullanım oranları
2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 86, yüzde 69, yüzde 75 ve yüzde 80
olarak gerçekleşti.
Raporda rafinerici lisansı sahiplerinin yerli üretimden temin ettikleri ham petrol miktarının
yıllık olarak yaklaşık 2,5 milyon ton düzeyinde sabitlenmesi sebebiyle, ham petrol
ihtiyacındaki artışların dışa bağımlılığı arttırıcı yönde bir etki yarattığına dikkat çekildi.
2011 yılında rafinerici lisansı sahipleri tarafından temin edilen ham petrolün sadece 2,43
milyon tona tekabül eden yüzde 12’lik kısmının yerli üretimden karşılandığı, geri kalan
bölümünün tamamına yakınının önceki yıllarda olduğu gibi İran, Rusya Federasyonu, Suudi
Arabistan, Irak ve Kazakistan’dan ithal edildiği belirtildi.
Benzin satışları yüzde 5 azaldı
EPDK 2011 yılı Petrol Piyasası Raporu’na göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türleri
satışları bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldığı belirtildi.
Raporda motorin türleri satışlarının yüzde 6 oranında artış gösterdiğine dikkat çekildi.
Diğer taraftan benzin ile güçlü bir ikame ilişkisi bulunan otogaz LPG satışlarının yüzde 6
oranında arttığı belirtildi.
Benzin türleri, motorin türleri ve otogaz LPG türleri toplam satış miktarları 2011 yılında 2010

yılına göre yaklaşık yüzde 5 oranında bir artış gösterdi.
2011 yılında dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından Taşıt Tanıma Sistemleri (TTS) aracılığı
ile yapılan satış miktarları şöyle:
·
·

Benzin türleri: 128 bin 706 ton
Motorin türleri 1 milyon 546 bin 137 ton

Bu rakamlar dağıtıcı lisansı sahiplerinin tüm akaryakıt teslimlerinin yüzde 10’unu oluşturuyor.
Devletin tüm vergi gelirinin yüzde 13’ü petrolden
Raporda dikkat çekici bir diğer bilgi ise petrol sektörünün vergi gelirine katkısı oldu. Yıllık
ortalama pompa fiyatları dikkate alındığında, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan pompa fiyatının
yaklaşık olarak yüzde 60,4’unun; motorinin pompa fiyatının yaklaşık olarak yüzde 51’inin
KDV ve ÖTV toplamından oluştuğunun görüldüğü belirtilirken, 2011 yılında akaryakıt
ürünlerinden yaklaşık olarak 39,2 milyar TL dolaylı vergi (KDV+ÖTV) elde edildiğine dikkat
çekildi. Bu tutar devletin tüm vergi gelirlerinin yüzde 13’ünü oluşturuyor.
İlk 10 şirketin pazar paylarında düşüş yaşandı
Raporda, en yüksek pazar payına sahip ilk 10 şirketin pazar payları toplamının düşüş
eğiliminde olduğu görüldü. Akaryakıt dağıtım pazarında yoğunlaşmanın azalma eğiliminde
olduğunun değerlendirildiği raporda, “Yüksek pazar payına sahip ilk beş şirket için de aynı
durumun söz konusu olduğu görülmekte olup, bu şirketlerin pazar payları toplamı 2009
yılında yüzde 80, 2010 yılında yüzde 76,8 ve 2011 yılında yüzde 74,5 olmuştur.
Piyasadaki yoğunlaşmanın diğer bir göstergesi olan HHI indeks değerlerinin son üç yıldaki
dağılımı incelendiğinde de yine yoğunlaşmanın sürekli azaldığı görülmektedir” denildi.
Depolama kapasitesinde yüzde 3 artış
Raporda, 2011 yılı sonu itibarı ile depolama lisansı sahiplerinin 4,7 milyon metreküp,
rafinerici lisansı sahiplerinin 5,5 milyon metreküp ve depolama alt başlığına sahip dağıtıcı
lisansı sahiplerinin 46 bin metreküp olmak üzere toplam 10,2 milyon metreküp depolama
kapasitesi bulunduğu belirtildi.
Raporda, “Bu oran 2010 yılında 9,9 milyon metreküp olarak gerçekleştiğinden, 2011 yılında
2010 yılına göre ülkemiz depolama kapasitesinde yüzde 3 oranında bir artış gerçekleşmiştir”
denildi.

