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• Enerji kaynakları açısından şanslı bir ülke değiliz 

• Enerjide dışa bağımlılık ülkemizin büyümesi 

önünde risk teşkil ediyor 

• Sera gazı emisyonlarında azalma sağlayan LPG, 

dünyadaki birçok ülkenin enerji havuzunda 

stratejik öneme sahip 

• %60 doğal gazdan, %40 rafinajdan elde ediliyor 

Daha fazla üreten Türkiye’nin, yalnız daha fazla enerjiye değil,  

 daha fazla çeşitte enerjiye ihtiyacı bulunuyor 
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Dünya LPG Pazarı = 245 milyon ton          Türkiye LPG Pazarı = 3,7 milyon ton  

Milyon ton Bin ton 

• Dünyada 3 milyar insan henüz LPG ile tanışmamış durumda 

• Türkiye otogaz pazarı, dünya otogaz pazarının %11’ini oluşturuyor. 
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Dünya’nın 2., Avrupa’nın en büyük otogaz pazarına sahibiz.  

Birçok ülkenin 2020 yılı için hedef olarak belirlediği  

otogaz kullanım miktarlarına çoktan ulaştık. 
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AB 2020 Hedefleri 

%20 CO2 emisyonlarının azaltılması 

 

%20 verimlilik artışı 

 

%20 yenilenebilir enerji 

 

AB otogaz kullanımını teşviklerle 3 kat arttıracak 
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• Fiyat 

• Tedarik zinciri 

• LPG kit üreticileri ve dönüşümcüler 

• Üretici garantili LPG’li araç çeşitliliği 

• Müşteri algısı 

• Yasal düzenlemeler 
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• Tüketicinin satın alma kararının ana unsuru 

• Fiyatlar ham petrol ve benzin fiyatları ile vergi 

oranına bağlı 

• Benzine kıyasla %30 fiyat avantajı olsa da, 

katma değer ve özel tüketim vergisi pompa 

fiyatının %50’sine karşılık geliyor. 

LPG’ye avantaj sağlanması  

yalnız Türkiye’ye özel bir uygulama değildir. 
  

Dünyanın pek çok ülkesinde LPG desteklenmektedir. 
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Tüketicilerin %40’ı için  

• İstasyonun yakınlığı 

• İstasyondaki servis kalitesi 

• Bayinin saygınlığı önemli  

Ülkemiz istasyon yaygınlığı açısından üst sıralardadır.  
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• 1.000’nin üzerinde dönüşümcü, 60’dan 

fazla çeşit LPG kiti ile montaj 

• Müşterinin OTOGAZ ile ilk tanıştığı nokta 

• Sektörün başarısı için dönüşümcülerle 

işbirliği çok önemli 
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Otomobil markaları da çift yakıtlı taşıtların sunduğu fırsatların farkına vardı 

Chery (%0,5) 

Daihatsu (%0,1) 

Hyundai (%10,3) 

Proton (%0,2) 

IKCO (%0,1) 

Mitsubishi (%0,4) 

Fiat (%8,7) Chevrolet (%3,5) 

Lada (%0,1) 

Opel (%7,1) 

Dacia (%2,5) 

Subaru (%0,2) 
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2005 yılında yasalaşan LPG Kanunu ile  

gerek yatırım, gerekse büyüme için  

sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam oluştu. 

 

LPG’nin enerji politikalarındaki yerinin 

belirlenmesi ve yasal desteğin sürmesi 

gerekiyor. 
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I use it without any doubt

Autogas provides high…

Autogas is environment-friendly

Autogas is safe
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Tüketicilerin algı değerleri (5 üzerinden) 

May-05 Dec-07 Feb-08 Jul-09 Jul-10

Otogaz güvenlidir 

Otogaz çevrecidir 

Otogaz performanslıdır 

Kuşku duymadan kullanırım 

Sektördeki bütün firmalar olarak bu alana ciddi yatırım yaptık. 

Mayıs ‘05 Ara ‘07 Şubat ‘08 Tem ‘09 Tem ‘10 
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“Elektrikli araçlara sağlanan vergi desteği, LPG’li araçlara da sunulmalıdır.  

Hatta tüketicilere bireysel vergi avantajı sağlanmalıdır. 

Elektrik Dizel Petrol LPG 
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Dünyada pek çok ülkede  

emniyet valfi olan araçların  

kapalı otoparklara girmesine  

izin veriliyor 



16 

Elektrik Dizel Petrol LPG 
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