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 ■Çevre Kanununda Yapılan Değişiklikler ve 

Getirdiklerine İlişkin Çalıştay Antalya’da Gerçekleştirildi.
 ■LPG Kanununda Değişiklik Yapıldı
 ■Petrol ve LPG Kanunlarında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sevk Edildi
 ■Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi Tanıtım 

Toplantısı Düzenlendi
 ■TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi 

Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
 ■Atık Motor Yağı Operatörlerine Eğitim Verildi
 ■OMSAN Tehlikeli Madde Taşımacılığı Performans 

Ödülleri Verildi 
 ■Ocak Ayında 1.335 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
 ■S.E.Ç: Metabolik Sendrom, Diyabet ve Diyabetle 

Yaşam
 ■Aylık Satış Verileri
 ■Diğer Sektörel Veriler
 ■Madeni Yağ Verileri
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PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde 
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan 
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında
PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin (akaryakıt, yağlama yağları, LPG) üretimden tüketime kadar 
olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri 
tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, 
Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve TP PETDER üyesi kuruluşlardır. Sektörde S.E.Ç. ile ilgili konularda da 
çalışmalar yapan PETDER, “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”, “Bir Varil Bir Ağaç” çevre projesi ve 
üyeleriyle birlikte Trafik Güvenliği Platformu Akaryakıt Komitesi çalışmalarını da sürdürmektedir.

Yasal Uyarı
“Aylık Petrol Bülteni” sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin 
gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır. Bu sebeple, aylık petrol bülteni bir danışmanlık 
hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bültenlerdeki bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun 
sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bültenlerde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle 
birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan PETDER 
hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, aylık petrol bültenlerinin bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.

ÇEVRE KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
VE GETİRDİKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞTAY 
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede “Çevre Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
çevrenin korunması, atıkların toplanması ve çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik getirilen yeni düzenlemeler, uygulamalar 
(depozito sistemi, geri kazanım katılım payı) yayınlandı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde konunun muhatapları, 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve paydaşları ile 16-18 Ocak 
2019’da Antalya da düzenlenen Çevre Kanunda Yapılan 
Değişiklikler ve Getirdiklerine İlişkin Çalıştay’da değişiklik 
sonrası hazırlanacak ikincil mevzuata ilişkin çalışmalar ve 
görüşler değerlendirildi. 

Açılış konuşmasının Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın 
Sebahattin Dökmeci tarafından yapıldığı Çalıştay’da, Sıfır Atık 
Daire Başkanı Ahmet Varır tarafından, Geri Kazanım Katılım 
Payına (GEKAP) ilişkin olarak ilgili mevzuat yayınlanana kadar 
uygulamanın başlamayacağı ve geriye dönük uygulama 
olmayacağı ifade edildi. 

PETDER’in de katılım sağladığı Çalıştay katılımcıların geri 
bildirimleri ile oluşturulan Çalıştay çıktısının, sektörler için 
büyük önem arz eden ilgili ikincil mevzuatın hazırlanmasında 
önemli bir kaynak olacağı beklenmekte. 

LPG KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanununun 5. Maddesi ile ilgili değişiklik teklifi 17 Ocak 2019 
tarihinde yapılan TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 
kanunlaştı. Teklif Genel Kurul’da görüşülen Gelir Vergisi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’da yer aldı. 

Değişiklik sonucunda, LPG dağıtıcılarının otogaz faaliyetine 
başlayabilmek için tüplü LPG faaliyetini başlatması zorunluluk 
olmaktan çıktı. Komşu olduğu iller haricinde otogaz faaliyeti 
göstermek için birden fazla dolum ve depolama tesisine sahip 
olma zorunluluğu da kanun değişikliği ile kaldırıldı.

Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum 
tesisi ve LPG tüplerine sahip olma zorunluluğu ise teknik 
düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine 
sahip olma zorunluluğu olarak değiştirildi.

Değişiklik 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



GÜNDEM

PETROL ve LPG KANUNLARINDA  DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
TBMM’YE SEVK EDİLDİ

Toplantıda Akaryakıt Sektör Çalıştayı sonrası yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verildikten sonra “Maden Kanunu ve 
Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”nde gelinen son durum ve maddelerin içeriği tartışıldı. 
10 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan “Çevre Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve madeni 
yağ sektörüne getireceği ek yükler hakkında bilgi paylaşıldı. 
Sektöre yaklaşık 500 milyon € maliyeti olacağı hesaplanan 
“Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından 
Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü 
Yönetmeliği”nin 5 Aralık 2018‘de yayımlandığı bilgisi 
görüşüldü. Sektörün en önemli 5 sorunu ve 5 çözüm önerisi 
çalışması ve EPDK’ca yayımlanan Zorunlu Petrol Stok 
Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru hakkında bilgi verildi.

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sisteminin (MELBES) tanıtım 
toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 30 Ocak 2019 
tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıda Bakanlık yetkilileri 
tarafından, mevcut durumda Yetkili Çevre Laboratuvarları’nın, 
Çevre Mevzuatı kapsamında sanayi tesislerinin yapmakla 
yükümlü olduğu analiz ve ölçümleri, sanayi tesisleri ile 
doğrudan temas kurarak ve karşılıklı anlaşma yapmalarının 
engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi. MELBES ile sanayi 
tesislerine ait ölçüm ve analiz işlerinin, insan müdahalesinden 
uzak objektif ve adil bir yöntemle yetkili laboratuvarlara 
dağıtımının yapılması ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun 
laboratuvarı seçecek sistemin kurulmasının hedeflendiği 
belirtildi.

Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 
tarafından koordine edilen toplantının açılış konuşması 
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Soner Olgun 
tarafından yapıldı. MELBES ile doğru, güvenilir ölçüm ve 
analiz raporlarının ortaya çıkması, çevre kirliliğinin doğru 
ve tam olarak tespit edilmesi, hem tesis bazında hem 
bölgesel konularda uygulamaya yönelik çevresel kararların 
daha sağlıklı alınması, böylelikle çevre ve insan sağlığının 
korunması çalışmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği 
ifade edildi. Bir diğer hedefin de çevre alanında toplam ve 
parametre bazında iş hacmi ve hangi laboratuvara ne kadar 
iş atandığının yazılım üzerinden görüntülenebileceği ve 
ülkemizde yatırım gerekliliği durumunun gözden geçirilerek 
arz – talep dengesinin oluşturulacağı sonucunda, yurtdışına 
gereksiz döviz çıkışının önlenmesinin sağlanacağı belirtildi.

Toplantıda, yetkililer tarafından sistem ve sistemin çalışma 
yöntemi hakkında bilgi verilerek kullanımına ilişkin uygulama 
gösterildi. Toplantıya PETDER, TOBB, OSD, Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği gibi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri 
katılım gösterdi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
TBMM’ye iletildi. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda çeşitli değişiklikler içeren Kanun Teklifi 
asıl olarak Petrol ve LPG kanunlarındaki ceza maddelerinde 
değişikliği içermekte. Hem Petrol hem de LPG Kanunlarında 
cezaların kademelendirilmesi gelecek, suçlu bulunan 
firmanın büyüklüğüne göre ceza miktarı belli olacak. Önemli 
bir yenilik de “düzeltilebilecek fiiller” ifadesi; ikincil mevzuat 
ile netleştirilecek olan niteliği itibariyle düzeltilebilir fiilleri 
yapanlar için 30 günlük bir düzeltme süresi verilecek, eğer 
bu sürede lisans sahibi düzeltmeyi gerçekleştiremezse 60 
günlük geçici durdurma cezası alacak. 

Komisyon’da 25 Aralık 2018 tarihinde görüşülen Kanun 
Teklifi 7 Ocak 2019 da değerlendirilmek üzere Alt Komisyona 
iletilmişti. 8 milletvekilinden oluşan Alt Komisyon, sektör 
temsilcilerinin de görüşlerine başvurarak teklifi son haline 
getirdi. Teklif 10 Ocak 2019 günü tekrar Komisyonda 
görüşülerek TBMM’ye sevk edildi.
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TOBB TÜRKİYE PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 
SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA 
YAPILDI

MERKEZİ LABORATUVAR BELİRLEME SİSTEMİ 
TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Toplam Atık Yağ Miktarı 1.335 ton 

Toplama Yapılan Nokta Sayısı 52 ilde 1.386 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım Tesisine 
Teslimat Sayısı 146

Katedilen km 82.999

Araç Sayısı 22 tanker, 5 yarı römork 2 çeki-
ci olmak üzere 29 araç

Personel Sayısı
2 garaj amiri, 27 sürücü ve 22 
sürücü yardımcısı olmak üzere 
toplam 51 saha personeli 

OMSAN Lojistik, 8 Ocak 2019 tarihinde, Şekerpınar Bakım 
Tesisleri’nde, Tehlikeli Madde Taşımacılığı alanındaki 
çalışanları arasından seçilen şoför ve şoför yardımcılarını 
2018 yılında gerçekleştirdikleri performanslarından dolayı 
ödüllendirdi.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu’nun 
açılış konuşmasıyla başlayan törende, OMSAN yetkililerinin 
yanı sıra BP Lojistik Direktörü Bahadır PAZARÇEVİREN, BP 
Kontrat Müdürü Selim KARAKAŞ, BP Yol Güvenliği Danışmanı 
Oytun TEZCANLI , PETDER Yönetim ve Akaryakıt Direktörü 
Serkan BEREKET, Planlama Yöneticisi Hasan HIRAOĞLU   ve 
Planlama Uzmanı Büşra ÖZYILMAZ katıldı.

PETDER operasyonunda görev alan Muhammed Yılmaz 
ve Murat Karakaş’a ödül ve sertifikaları Serkan BEREKET 
tarafından verildi.

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapamında, 2019 
Ocak ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

OMSAN tarafından 7-13 Ocak 2019 tarihlerinde Şekerpınar tesislerinde atık motor yağ operasyonunda çalışan 23 personele 
İSG, ADR, Defansif Sürüş, Anti-Skid  başta olmak üzere kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

PETDER, program içerisinde gerçekleştirdiği bir sunum ile eğitime katkı sağladı. Sunumda; atık motor yağı alınmadan önce 
dikkat edilmesi gerekenler, 2018 yılında sahada yaşadığımız olaylar ve bu olayların tekrarlanmaması için alınması gereken 
önlemler, sorunlu atık yağ depolamaları, operasyonda kullanılan evrakların doğru doldurulması, araç denetimleri sonucu 
görülen eksiklikler ele alındı.

OMSAN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 
PERFORMANS ÖDÜLLERİ VERİLDİ

OCAK AYINDA 1.335 TON ATIK 
MOTOR YAĞI TOPLANDI

ATIK MOTOR YAĞI OPERATÖRLERİNE EĞİTİM VERİLDİ



Aniden hızlandığınızda veya frene bastığınızda motorunuz
daha fazla yakıt tüketir ve karbondioksit üretir.

Yüksek vitesler, yakıt tüketimi açısından daha 
ekonomiktir.

Trafik akışında gereksiz dur kalk yapmayı önlemek için
trafikte mümkün olduğunca ileriyi görmeye çalışın.

Modern motorlar sayesinde araca binip hemen sürüşe
başlayabilir, bu sayede yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.

Bu sayede rüzgar direncini azaltabilir, yakıt
tüketiminizi ve karbondioksit salınımınızı %10
azaltabilirsiniz

Bakımı doğru bir şekilde yapılan aracın verimliliği artar
ve karbondioksit salınımı azalır.

Bu sayede trafikte yoğunluğun ve yakıt tüketiminin
azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Araç ne kadar ağır olursa motorun o kadar çok
çalışması gerekir, bu da aracın daha fazla yakıt

harcamasına neden olur.

Gereksiz kullanımlar yakıt tüketimini ve 
karbondioksit salınımını %5 artırır.

Basıncı yetersiz olan lastikler yakıt tüketimini
%4 kadar artırabilir.

Aracınızı makul hızda sürün ve en önemlisi de daima
yumuşak bir sürüş  hedefleyin.

Hızlanıren vitesi mümkün olduğunca erken değiştirin.

Trafik akışını öngörmeye çalışın

Motoru çalıştırır çalıştırmaz sürüşe başlayın ve bir
dakikadan daha uzun süre hareket etmediğinizde
motoru durdurun.

Özellikle yüksek hızda seyahat ederken
pencereleri kapalı tutun ve 
kullanmadığınızda portbagajınızı çıkarın.

Aracınızın bakımını ihmal etmeyin ve yağ seviyesini
düzenli olarak kontrol edin.

İşe veya seyahate giderken araç paylaşımı
seçeneklerini değerlendirin.

Bagajınızdaki ve arka koltuklardaki gereksiz
eşyalardan kurtulun.

Yalnızca gerekli olduğunda klimayı açın.

Lastiklerinizin basıncını ayda bir kontrol edin.
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S.E.Ç.

Diyabet nedir?

Diabetes Mellitus, yani halk arasında bilinen adı ile ‘şeker hastalığı’ ya da “diyabet”, bir 
endokrin hastalıktır. Diyabet, kan şekeri düzeyindeki yüksekliğe bağlı olarak çıkan anlık 
sıkıntılardan ziyade uzun dönemde hastalardaki birçok organda hasara yol açabilir.
Diyabet; küçük ve / veya büyük damar hasarlarına bağlı komplikasyonlara neden olan, 
temelde kan şekeri yüksekliği ile tanımlanan bir hastalıktır; 

 ■Kan şekerinin yakıt olarak tüketilmesi ve kan değerlerinin açlık ve tokluk durumlarında 
vücut için kabul edilebilir normal değerlerde tutulması için kullanılacağı hedef dokulardaki 
(kas, karaciğer ve yağ dokusu) hücrelerin içine girmesini sağlayan, pankreastan 
salgılanan İNSÜLİN isimli bir hormondur. Diyabet, hedef organlarda sonradan gelişen bir 
direnç nedeniyle insülinin etkinliğinde azalmaya bağlı olursa tip 2 diyabet; insülinin bizzat 
eksikliğine bağlı olarak gelişirse tip 1 diyabet olarak adlandırılır.

Diyabetin belirtileri nelerdir?

Aşırı susama, çok ve sık idrara çıkma, iştah artışı, halsizlik, yorgunluk, sık ve aşırı acıkma, istem dışı kilo verme, bulanık görme 
ve ayaklarda görülen uyuşma diyabet hastalığının belirtileri arasında yer alır.

Diyabet hangi hastalıklara neden olabilir?

Günümüzde diyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 30-40’ında böbrek yetmezliğinin nedeni diyabete bağlı böbrek hasarıdır. 
Ayrıca diyabetlilerde kalp hastalığının görülme sıklığı, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kat daha fazladır.

Diyabetin tedavi yöntemleri nedir?

Diyabet tedavisi Tip 1 veya Tip 2 türüne göre değişir;

 ■Tip 1 diyabet tedavisinde, insülinin yanı sıra doktor tarafından belirlenen bir beslenme tedavisi de uygulanır.
 ■Tip 2 diyabet tedavisinde ise düzenli beslenmeye ek olarak hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığını arttıran veya doğrudan 

insülin hormonu salınımını yükselten ilaç tedavisi uygulanır.

Diyabetli kişilerde doğru beslenme nasıl olmalıdır?

“Çağın vebası” olarak adlandırılan diyabet bilinçli bir şekilde kontrol altına alınmazsa sağlık üzerinde önemli sorunlar oluştu-
rabilir. Diyabeti olan herkesin düzenli bir beslenme programı uygulaması gerekir. Özet olarak, aşağıdaki beslenme önerilerinin 
dikkate alınması faydalı olur;

 ■Meyve, sebze, tam tahıllar ve bakliyatlardan günlük karbonhidrat gereksinimi karşılanmalı.
 ■Sükroz içeren besinler tüketilmemeli, kompleks karbonhidratlar tercih edilmeli.
 ■Tatlandırıcılar günlük güvenilir dozlarda tüketilmeli.
 ■Karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerine olan etkileri başlıca; yenilen besinin türü, yapısındaki nişasta türü, hazırlama 

şekli (pişirme şekli ve süresi, uygulanan sıcaklık vs.), olgunluk ve işlem görme derecesine göre farklılık gösterir.
 ■Birçok araştırma glisemik indeksi düşük olan besinlerin, diyabetiklerde kan şekerine olumlu etki ettiğini bildirmiştir.
 ■Glisemik indeksi düşük olan besinler başlıca yulaf, arpa, bulgur, bakliyatlar, makarna, çavdar ekmeği, elma, portakal, süt, 

yoğurt ve dondurmadır.
 ■Araştırmalarla günde 50 gram posa tüketen tip-1 diyabetli bireylerde kan şekerinin daha iyi kontrol edildiği, tip-2 diyabetli 

bireylerde kan şekeri kontrolüne ek olarak kanda insülin hormonu fazlalığının önlenmesi ve kan yağlarının dengelenmesine 
de yardım ettiği saptanmıştır.

 ■Posalı yiyecekler, früktoz, laktoz ve yağ, kan şekerini daha az yükseltir. Posa alımı 1000 kkal de 14g olmalı.
 ■Früktoz içeren tatlandırıcıların kullanımı kan yağlarını yükselttiği için önerilmez. Meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan 

früktozun zararı yoktur.

Metabolik Sendrom, Diyabet ve Diyabetle Yaşam 

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için BP Türkiye SEÇ-G takımına teşekkür ederiz.



109.804 84.972

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

3.051.712 3.172.284

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

5.271 3.537

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

511.958 606.837

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

28.043.915 27.412.229

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

3.069.820 3.127.758

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

12.706 12.071

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

245.464 249.299

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

373 413

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Gazyağı (m3)

53.840 57.198

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

248.094 248.558

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

2.310.505 2.031.978

2017 ARALIK
MİKTAR

2018 ARALIK
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: ARALIK 2018

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Aralık 2017 - Aralık 2018)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Aralık 2017 | Aralık 2018)

* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin 
edilemediği için, PwC’ye PETDER tarafından tahmini olarak sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.

CİNSİ 2017 ARALIK 
MİKTAR

2017 KÜMÜLE 
MİKTAR

2018 ARALIK 
MİKTAR

2018 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 248.094 3.069.820 248.558 3.127.758
Toplam Motorin (m3) 2.310.505 28.043.915 2.031.978 27.412.229
Kalorifer Yakıtı (ton) 12.706 109.804 12.071 84.972
Toplam Fuel Oil (ton) 53.840 511.958 57.198 606.837
Gazyağı (m3) 373 5.271 413 3.537
Otogaz LPG (ton) 245.464 3.051.712 249.299 3.172.284

%0.19

%6,24

%-5
%1,56

%10,72

%-12,05 %1,89 %-2,25

%18,53

%-22,61 %3,95

%-32,90



3,54 3,56

1.Oca.19 31.Oca.19

LPG (TL/lt)

%0,6

5,291 5,220

1.Oca.19 31.Oca.19

USD

%-1,3

496,75 592,50

1.Oca.19 31.Oca.19

Motorin CIF ($/ton)

%19,3

53,80 61,89

1.Oca.19 31.Oca.19

Brent ($/varil)
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER

NOTLAR
 ■Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ABD Doları, Türkiye’deki pompa fiyatları ise TL üzerinden işlem görmektedir. 
 ■Ülkemizde akaryakıt fiyatları, uluslararası piyaslardaki ham petrol fiyatları, arz-talep dengeleri ve ürün fiyatları ile döviz kuruna 

bağlı olarak değişmektedir. Bu değişim, Türkiye pompa fiyatının yaklaşık 1/3’ünde (ürün fiyatı) meydana gelmektedir.

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ocak 2019

Kaynak: http://www.epdk.gov.tr

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
(AKDENİZ PİYASALARI) - Ocak 2019

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

%15

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22.865.921 OLDU
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın %54,2’sini otomobil,
%16,4’ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü 
ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

56.112 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı.
Bunu sırasıyla %12,3 ile kamyonet, %8,7 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,6’sını ise minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde %14,7, kamyonette 
%29,5, motosiklette %27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste %28,4, otobüste %26,3, kamyonda %2,3, özel amaçlı taşıtlarda 
%120,2, traktörde ise %13,4 artış oldu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %37,9 oldu.
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin %37,9’u LPG, %36,8’i dizel, %24,9’u benzin 
yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

458,75 516,50

1.Oca.19 31.Oca.19

Benzin CIF ($/ton)

%12,6

5,831 5,983

1.Oca.19 31.Oca.19

Benzin (95) (TL/lt)

%2,6

5,636 6,016

1.Oca.19 31.Oca.19

Motorin (TL/lt)

%6,7



MADENİ YAĞ VERİLERİ

Madeni Yağ Tüketimi (ton)

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 9 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(2015-2019 Ocak-Ocak)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Ocak-Ocak 2019)


