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Türkiye Otogaz ve Akaryakıt Göstergelerin Coğrafik Farklılıkları 
 

Barış Sanlı, barissanli2@gmail.com 

Not: Söz konusu veriler Yılmaz Cömert tarafından EPDK verilerinden derlenmiş olup, tarafımca sadece 

Excel PowerMap ile grafiklenmesi yapılmıştır. Kendisine paylaştığı veriler için teşekkür ediyorum. 

Giriş 
Türkiye’de yeterli akaryakıt istasyonu var mı? Bu soru, Türkiye’deki enerji tüketiminin coğrafik 

dağılımın bir fonksiyonudur. Bir süredir, Türkiye’de elektrik ve enerji tüketiminin etnik temellerden çok 

coğrafik etkenlere bağlı olduğunu grafiklerle görselleştirme çalışmaları daha önceki yazılara konu 

edilmişti. Bu yazılarda yükseltinin yüksek olduğu dağlık Anadolu coğrafyası ile düzlük alanların yoğun 

olduğu kesimlerin enerji tüketiminde temel farklılıklara sebep olduğu ileri sürülmekteydi. 

Bu not da ise akaryakıt ve otogaz tüketiminin bölgelere göre dağılımına ilişkin haritalar yer almaktadır. 

Dikkatlice bakılır ise, coğrafik etkinin burada da yoğun olduğu görülmektedir. Motorin ve benzindeki 

ayrım özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktadır. İstasyon başına tüketimlere bakıldığında ise, 

Türkiye’nin bir bütün olarak alınmasının hatalı olduğu görülmektedir. Bu çalışmayı ilerletmek 

isteyenlerin akaryakıt tüketiminin yükselti ile ters orantılı olup olmadığı veya ekonomik gelirle ilişkisini 

de irdelemeleri tavsiye olunur. 

 

1.Nüfus Yoğunluğu 
Daha önce “Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi”i konulu notta bu konuda detaylı bilgi verilmiş 

olduğundan isteyenler oraya bakabilirler. Aşağıdaki grafiklerin üstteki iki tanesi nüfus toplam, aşağıdaki 

iki tanesi ise nüfus yoğunluğu (km2’ye düşen insan sayısı) haritalarıdır. 
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2.İstasyon Adetleri 
Akaryakıt istasyon adetlerine bakıldığı zaman Mersin-Ankara-Sakarya hattının batısı ve doğusundan söz 

etmek doğru olacaktır. İstasyon adetleri açısından gelişmiş bölgelerde bir yoğunluk var iken yukarıdaki 

nüfus haritaları ile kıyasladığımızda, toplam nüfus ile orantılı olduğu görülmektedir. Transit yollar 

üzerindeki şehirlerin farklılaşması(Ör: Afyon vs) için daha detaylı bir haritalama gerekmektedir. 

 

Aşağıda görülen otogaz istasyon adetlerinde ise Ankara-Konya-Antalya hattı ve bu hattın güney 

doğusunda otogaz istasyonlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Burada kaçak akaryakıt ile ilgili yorum yapmak isteyenler için ek bilgi olarak, Türkiye’de LPG’nin 

karayolundan ithalatının yapılmadığı (Irak-İran vs), LPG’nin sadece ihtisas gümrükleri olan limanlardan 
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ülkeye sokulduğunu bilmelerinde yarar vardır. Yani otogazda kaçak LPG ihtimali özellikle gümrüksüz 

olma ihtimali çok düşüktür. 

3.Benzin Motorine Karşı 
Nispeten ağır ürünler diyebileceğimiz motorin ve ve ağır ürünler satışında İstanbul’un en yüksek 

yoğunluğa sahip olduğunu hatta diğer verileri neredeyse önemsiz hale getirdiği görülmektedir. Artık 

yakıt satışlarını incelediğimiz için burada kayıtlı araç sayısı önem kazanmaktadır. 

 

 

Benzin satışlarında da motorine benzer bir yoğunluk, bu tüketimin de araç sayısı ile orantılı olduğunu 

göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da kiralik araç ve filoların genelde İstanbul’a kayıtlı 

olmasından dolayı, araç sayısına göre bu grafikleri çıkarmak isteyenlerin bu veri farklılığına dikkat 

etmesi tavsiye edilir. 
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Benzin satışlarındaki İstanbul etkisini azaltmak amacı ile İstanbul verilerinin çıkarıldığı bir grafikte 

aşağıda verilmektedir.  

İstanbul verileri çıkarıldıktan sonra Ankara, İzmir ve Bursa yoğun benzin tüketiminin olduğu iller olarak 

göze çarpmaktadır. Türkiye’nin yüksek kesimlerine gidildikçe benzin satışı hem kuzey hem güney 

yönünde azalmaktadır. Aynı şekilde transit yollardan uzak İç Anadolu’da benzer özellikler 

göstermektedir.  

 

Yıllık otogaz satışlarında ise Ankara’nın otogazı ne kadar yoğun tükettiği kolaylıkla görülmektedir. Bursa 

yoğunluğu bu sefer gözlenmemektedir. Antalya da nispi olarak düşük gözükmektedir. 
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4.İstasyon başına Satış Miktarları 
İstasyon başına satış miktarları, akaryakıt dağıtım şirketlerinin de bölgesel stratejilerini belirleyen 

önemli parametrelerden biridir. İstasyonların sadece kar marjı değil, toplam kar miktarı asıl belirleyici 

olacaktır.  

 

Yukarıda yıllık akaryakıt istasyon başına tüketim yani satış haritası görülmektedir. Tüketimler istasyon 

sayısına bölününce daha dengeli bir dağılım çıkmaktadır. Özellikle Karadeniz sahil şeridinin daha iç 

kesimlere oranla daha yüksek satış yapması da gözden kaçmamalıdır. 

 

Otogazda ise Ankara ve İzmir’de istasyon başına satışların diğer akaryakıttan farklılaştığı kolaylıkla 

görülmektedir. İki grafik arasındaki bir diğer fark ise Şanlıurfa’dır. Tekrar otogazın sınır ticareti olmadığı 

düşünüldüğünde Hakkari, Şırnak ve Siirt bölgesine birkez daha bakılmasında fayda bulunmaktadır. 

Otogaz gelir düzeyi düşük grup için diğer yakıtlara göre daha önemlidir. 
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5.Akaryakıt Toplam Tüketimler 
Akaryakıt toplam tüketimleri yukarıda İstanbul ile, aşağıda ise İstanbul veri setinden çıkarılmış olarak 

görülebilir. 

 

 

Bu toplam tüketimlerde Antep-Adana-Konya-Ankara-Adapazarı, hatta 4A hattı yani Antep-Adana-

Ankara-Adapazarı hattının doğusu ve batısı olarak ayrıştığı söylenebilir. Antep-Adana hattındaki 

taşımacılık ve ekonomik faaliyetlerin, Ankara-Adapazarından farklı olduğu da gözden kaçmamalıdır.  

 

6.Sonuç 
Türkiye’de enerji tüketiminde olduğu gibi akaryakıt parametrelerinde de coğrafik yapının önemi vardır. 

Bu grafiklerde herkesin bildiği gelişmişlik düzeyi, nüfus, nüfus yoğunluğunu gibi belirleyicilerin etkileri 
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seçilebildiği gibi, aslında arka fonda Türkiye’de akaryakıt tüketiminde coğrafik etkenlerin de etkisi 

gözükmektedir.  

Bir diğer önemli nokta ise otogazın diğer yakıtlardan nasıl ayrıştığıdır. Ankara, Konya, Şanlıurfa gibi 

kentlerde daha fazla kullanılması gelir esnekliğinden de ayrıştığını göstermektedir. 

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtın tamamında bu coğrafi dağılım grafiklerinin ülkemizin enerji 

tüketiminin dinamiklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı muhakkaktır. Bu sebeple de Türkiye’yi 

enerji de homojen tek bir Pazar olarak düşünmek doğru olmayacaktır. 

 

Barış Sanlı 

21 Haziran 2015 

Barissanli2@gmail.com 

i http://www.barissanli.com/calismalar/2014/bsanli-29May2014-HaritaElektrik.pdf 
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