
Yağız Eyüboğlu 

Dünya LPG Birliği Başkan Yardımcısı 



Sağlıklı, sürdürülebilir bir çevre ve enerji için;  

• Yüksek enerjisi  

• Çok yönlü kullanımı 

• Rafineri ve doğal gazdan üretimi, temin kaynakları çeşitliliği 

• Kaynaklara bağlı arz güvenliği 

• Kolay taşınması 

• Çevreci, düşük emisyonlu  

     ürün olması 
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2011 yılı dünya LPG pazarı bir önceki seneye göre  %2.4  büyüyerek 255 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye LPG pazarı tüpgazdaki son 10 yılda yaşanan %43’lük daralmaya rağmen 

Avrupa’da evsel tüketimde Rusya, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından 5. ve 

toplam tüketimde 2. sıradadır. 
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13 Milyar dolar 

Dünyada katı yakıtlarla 

yemek pişirenlerin 

LPG’ye geçmesinin 

maliyeti  

91 Milyar Dolar 

Bu yatırımla elde 

edilecek yıllık kazanç  

Kaynak : WLPGA 
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*Kaynak : WLPGA  
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Düşük sosyo ekonomik 

grup tüketicilerin ve  

kırsal kesimde 

yaşayanların müşteri 

kompozisyonu içindeki 

ağırlığı artmaktadır. 
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Dünya’nın 2., Avrupa’nın en büyük otogaz pazarına sahibiz.  

Araç sayısı olarak dünyanın en büyük parkına sahibiz. 

#1 
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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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• ABD, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Kore, 

Hindistan, Kanada ve Meksika’da araç 

filolarında otogazlı araç bulunması zorunlu 

 

• ABD, Avustralya, Fransa, Güney Kore, Japonya 

ve Kanada LPG’li araç dönüşümleri ve araç 

satışında vergi indirimi ve devlet sübvansiyonu 

uygulamakta 

 

• Fransa, İngiltere ve Kanada’da araç vergisi 

muafiyeti ve vergi indirimi uygulanmakta 

 

• Fransa, İngiltere, Amerika ve İtalya’da LPG’li 

araçlara şehir içinde ek şerit, ücretsiz park gibi 

ayrıcalıklar tanınmakta 
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Elektrikli araçlara sağlanan vergi desteği, LPG’li araçlara da sunulmalıdır.  

Tüketicilere bireysel vergi avantajı sağlanmalıdır. 

Kaynak : WLPGA – Eşdeğer enerji bazında  sera gazı  emisyonları 
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Dünyada pek çok ülke emniyet valfli araçların 

kapalı otoparklara girmesine izin veriyor 

LPG √ 
12 

Ülke 
Kapalı Otoparklara LPG'li 

Araçların Alınma Durumu - Örnekler 

Fransa 
Emniyet valfli araçlar otoparklara alınmakta 

Almanya 
Eyaletlerin kararına bırakılmaktadır. Sadece iki 
eyalette yasak var 

İtalya 

Emniyet valfli araçlar güvenlik kriterlerini 
uygulayan otoparkların ilk katına alınmakta 

Hollanda  Evet 

İspanya  Evet 

Avusturya 
İl bazında karar alınıyor, bazı illerde yasak var 

Macaristan  Hayır  

Türkiye  Hayır 



LPG 

• Tüpgazın çevreci bir ürün olarak kırsalda  kullanımını teşvik 

edici düzenlemeler yapılması  

• Otogazın ulaşımda önemli bir alternatif yakıt olarak 

desteklenmesi  

• Kapalı otoparklara giriş yasağının kaldırılması 

• LPG’nin farklı kullanım alanların dünya örneklerine benzer 

şekilde desteklenmesi, enerji ve sanayi stratejilerinde yer 

verilmesi  
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Teşekkür ederiz.  


