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  LPG sektörü olarak amacımız 

 

• Çağdaş 

• Temiz 

• Konforlu 

• Yüksek Kaliteli 

• Ekonomik 

     

bir enerji sunmak 



LPG’nin Üstün Özellikleri 

• Yüksek enerjisi  

• Çok yönlü kullanımı 

• Rafineri ve doğalgazdan üretimi  

• Kaynaklara bağlı arz güvenliği 

• Kolay taşınması 

• Çevreci, düşük emisyonlu ürün olması 

 



Dünya LPG Pazarı 
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Evsel Kimya-Rafineri Endüstri Otogaz Tarım

Kaynak : WLPGA  



Türkiye LPG Pazarı 
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Otogaz Dökmegaz Tüplügaz



• 64 lisanslı dağıtım şirketi  

• 20.000’in üzerinde tüplügaz ve otogaz bayisi  

• 30.000’e yakın tali bayisi  

• 50.000 adede ulaşan dağıtım araç sayısı 

• 450.000 kişilik istihdam  
 

Türkiye LPG Pazarı 



 

• 15 milyona yakın ev-işyeri LPG kullanıcısı  

• 20 binin üzerinde dökmegaz müşterisi 

• 2.6 milyon otogazlı araç (Dünyanın 2., Avrupanın 

1.büyük otogaz pazarı) 

3,65 milyon tonluk satışı ile 

 Avrupa’da 2. en büyük LPG pazarı 

 

Türkiye LPG Pazarı 



Türkiye LPG Pazarı 

• 1961 yılında başladı 

• 30 yıl boyunca devlet desteği 

• Büyüyen pazar 

• Otomatik fiyatlandırma 

• Düşük müşteri beklentileri 

 

• LPG üzerinde ağır vergi yükü 

• Doğalgaza destek 

• Doygun Pazar - Alternatif 

enerji kaynakları 

• Serbest fiyatlandırma 

• Fiyat rekabeti 

• Yüksek müşteri beklentileri 

 

2000 yılından önce Günümüzde 



LPG Piyasasının Geleceği.... 

• AB 20 20 20 hedefi (2020’de enerji tüketiminin %20’si alternatif 

enerjiden) 

• Dünya ve Türkiye’de LPG pazarı büyümesini sürdürecek 

• Türkiye, Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olmaya devam 

edecek  

• Doğalgazın yayılması ile tüplügaz-dökmegaz alanında kayıplar 

olacak 

• Otogaz kullanımı artarak devam edecek 

• LPG çevreci özelliği ile daha da ön plana çıkacak 

 

 

 

 



Sektörün Temel Sorunları 

LPG’nin Enerji Politikalarında hakettiği yerde bulunmaması - 

Yerinin daha çok güçlendirilmesi ihtiyacı 

5307 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde değişiklik ihtiyacı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin değişikliğin sektöre 

yansıması  

Üstün özellikleri nedeniyle avantaj sağlayan LPG’nin 

kullanımının arttırılmasına yönelik sektör projelerine devlet 

desteği ihtiyacı 

Doğalgazın girmeyeceği alanlarda vergisel ve diğer 

desteklerle evsel-sanayi kullanımının arttırılması 



Sektörün Beklentileri  
Temel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin süratle uygulamaya 

alınması  

Sosyal ve ekonomik dengelerin korunması için fiyatlandırma 

yapısının değerlendirilmesi 

Dağıtım zincirinde sıkıntı yaratan mevzuat konularının 

çözümlenmesi 

Sürdürülebilir bir sektör yaratılması için düzenleme ve denetim –

alanında etkin kontrollerin yaratılması  

Büyük tecrübe ve bilgi birikimine sahip, güçlü yatırımları bulunan 

sektörün gelişimi için desteklerin arttırılması 

 

 



Gelecek yıllarda da  

temiz ve güvenli  

enerji sunacak bir sektör olarak  

teşekkür ederiz  


