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 ■Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 ■Petroleum İstanbul 2019
 ■EPDK, Petrol ve LPG Piyasasında Niteliği İtibariyle 

Düzeltme İmkanı Olan Fiilleri Yayınladı
 ■Çevresel Performans İncelemesi (OECD)
 ■TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi Toplandı
 ■Atık Yönetimi Zirvesi
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 ■Diğer Sektörel Veriler
 ■Madeni Yağ Verileri

1

2
2,3,4

4,5
5
5
5
5
6,7
8
9
10

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.

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Petrol Piyasası Kanunu’nun öncelikli olarak Anayasa 
Mahkemesi kararları doğrultusunda “idari para cezaları” ve 
“idari yaptırımlar” başlıklı maddeleri hakkında düzenleme 
yapıldı.

Bu değişikliğe göre, fiiller niteliği itibarıyla “düzeltme imkanı 
olan fiiller”, “düzeltme imkanı olmayan fiiller” ve “akaryakıt 
kaçakçılığı kapsamına giren fiiller” olarak sınıflandırıldı. 

Buna göre, nitelikli fiiller daha ağır cezaya muhatap olacak 
şekilde fiili işleyenlerin, ekonomik kazançlarıyla orantılı olarak 
nispi idari para cezasını öngörecek şekilde idari para cezaları 
yeniden düzenlendi.

Kaçakçılık ile ilgili fiiller: 2.000.000 TL’den az 10.000.000 
TL’den çok olmamak koşulu ile ilgili lisansa ilişkin net satış 
hasılatının %1.4’ü,

Dağıtıcı lisansı ile ilgili fiiller: 1.250.000 TL’den az 6.250.000 
TL’den çok olmamak koşulu ile ilgili lisansa ilişkin net satış 
hasılatının %1.2’si,

Genellikle Dağıtıcı lisansı ile ilgili fiiller: 550.000 TL’den az 
2.750.000 TL’den çok olmamak koşulu ile ilgili lisansa ilişkin 
net satış hasılatının %1.1’i, 

Bayilik lisansı ile ilgili fiiller: 125.000 TL’den az 625.000 
TL’den çok olmamak koşulu ile ilgili lisansa ilişkin net satış 
hasılatının %1.0’i, 

Diğer fiiller: 110.000 TL’den az 550.000 TL’den çok olmamak 
koşulu ile ilgili lisansa ilişkin net satış hasılatının %0,8’i, 

Ulusal Stok ile ilgili: tutulmayan beher ton başına 250 TL

Harmanlama ile ilgili: harmanlanmayan beher metreküp 
başına 250 TL,

olarak belirlendi. 

Bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi 
halinde idari para cezaları iki kat olarak uygulanacak.

Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, 
ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka 
teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini 
durdurmayacak. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi 
şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca 
belirlenecek. Ayrıca cezalar tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenecek.

Kaçak akaryakıtla mücadele ile ilgili düzenlemenin kanuna 
eklendiği tarih olan 11 Nisan 2013 tarihinden önce kira 
sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilerek 
lisanslandırılmış tesislerde kaçakçılık fiiline mal sahibinin 
karışmadığı hallerde tesise ilişkin kısıtlamalar kaldırılacak.
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PETROLEUM İSTANBUL 2019

Enerji sektörünün en önemli ve en büyük fuarı olarak kabul 
edilen Petroleum Istanbul 2019 14. Uluslararası Petrol, LPG, 
Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 2019’da 28-29-
30 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
3 gün boyunca çeşitli etkinlikler, konferanslar, Büyük Bayii 
Buluşması ile sektör profesyonellerini ve ziyaretçileri ağırladı.

Alanında dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen fuarı 
olan Petroleum Istanbul’un ilki 1997 yılında gerçekleştirilmiş 
ve 2 yılda bir düzenlenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiren, 
aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri 
için önemli bir işbirliği platformu olan Petroleum’a PETDER 
olarak katılım sağlandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından açılan fuara PETDER’in 
yanı sıra TOBB Petrol Meclisi, ADER, Türkiye LPG Derneği, 
TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından da destek verildi.

Petroleum İstanbul 2019’da, “Buhar Geri Dönüşüm 
Sistemleri” masaya yatırıldı 

Petroleum Istanbul, fuarı kapsamında düzenlenen akademik 
oturumlarla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta 
olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını 
özel sektör ile buluşturdu.

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İLTER’in  moderatörlüğünü 
üstlendiği,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Hava Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Vekili Derya SARIOĞLU , 

PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Coşkun TURCAN , TABGİS 
Başkan Vekili Murat Bilgin  ve ALDED Başkanı Ertüm 
TÜFEKÇİ nin katılımı ile Petroleum İstanbul Akademi çatısı 
altında gerçekleştirilen “Buhar Geri Dönüşüm Sistemleri” 
başlıklı oturumda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
5 Aralık 2018 tarih ve 30616 sayılı ‘’BENZİN VE NAFTANIN 
DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANAN 
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ‘’ 
yönetmeliğinin içeriği, amacı, sektöre olan etkisi, sektörün 
beklentileri ve ihtiyaç duyulan ekipman ve teknik şartlara 
yönelik bilgilendirme yapıldı. 

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İLTER: “ Sektörün zamana 
ihtiyacı var”

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İLTER, buharlaşan ürünün geri 
dönüşümü ile ulusal markeri bozma tehdidi ve vergilendirilme 
konusunun henüz netlik kazanmadığına işaret ederek, tüm 
bu konulara kısa sürede açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat 
çekti. İlter, buharlı geri dönüşüm sistemleri ile en iyi ihtimalle 
binde 5 geri dönüşüm sağlanacağı durumda dahi, yapılan 
tüm masrafların ancak 120 yılda geri alınabildiğini belirterek 
bunu verdiği rakamlarla destekledi. Tüm bu uygulamalar 
için sektörün zamana ihtiyacı olduğunu, dünyadaki teknoloji 
trendlerine göre aksiyon alınması gerektiğini söyleyerek, “ 
Öncelikle  planlama için maliyet çalışmasının yenilenmesi 
gerekiyor. Sektörümüzün hemen hemen her kurumla 
yakından ilgisi var.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK , 
EPDK, TSE olmak üzere tüm kurumlar ile birlikte çalışmamız 
lazım.  Teknolojik gelişmelerle ülke durumu göz önünde 
bulundurularak konunun tüm boyutlarıyla tekrar ele alınması 
gerekiyor. Yoksa sektör çok ciddi bir maliyet  ile karşı karşıya 
kalacaktır. “

Aylık Petrol Bülteni | Şubat-Mart 2019

EPDK, PETROL VE LPG PİYASASINDA NİTELİĞİ 
İTİBARIYLA DÜZELTME İMKANI OLAN 
FİİLLERİ YAYINLADI.

Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
bulunan mevzuat ihlalleri için soruşturma açma veya idari 
para cezası uygulanmadan önce ihtar müessesi getirmesi 
hedeflenen, ihtara rağmen mevzuata aykırı durumunu 
gidermeyenler için öncelikle geçici durdurma yapılacak, 
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devamında düzeltmeyenler için soruşturma neticesinde idari 
para cezası uygulanacak fiiller yayımlandı.

14 Mart 2019 tarihli toplantısında EPDK aşağıdaki listede 
yer alan fiillerin, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan 
fiiller olarak kabul edilmesine karar verildiğini internet sitesi 
aracılığıyla paylaştı.

5015 Sayılı Kanun’un 20’nci Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) 
Bendi Uyarınca Belirlenen Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkânı 

Olan Fiiller Listesi

1. İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerinin satışa hazır 
bulundurulmaması (Bayilik Lisansı)

2. Fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapılması   (Bayilik 
Lisansı)

3. Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak 
bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavsiye 
fiyatının altında fiyatla akaryakıt satışı yapılması (Bayilik 
Lisansı)

4.* Otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planında veya İş 
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında bulunmayan tank/pompa 
bulunması (Bayilik Lisansı)

5. Bayisinin otomasyon sisteminde meydana gelen arızanın 
10 gün içerisinde giderilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)

6. Lisans sahibinin aykırılık bildirimleri hariç olmak üzere 
istasyon otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta 
belirtilen süre içerisinde kuruma sunmaması (Dağıtıcı Lisansı)

7. Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahibinin tanklarına 
ve ticaretine ilişkin verileri kuruma sunmaması (Dağıtıcı, 
Depolama ve Rafineri Lisansı)

8. Madeni Yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan 
gerçek veya tüzel kişilerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre tanzim edecekleri mali belgelerde madeni 
yağın adı ve/veya 12 haneli GTİP numarasını belirtmemesi 
(Madeni Yağ Lisansı)

9. Bayilik sözleşmesine ilişkin feshin süresi içerisinde kuruma 
bildirilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)

10. Unvan değişikliğinin kuruma süresi içerisinde 
bildirilmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)

11. Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi içerisinde 
hiç veya gereği gibi sunulmaması (Tüm Lisans Türleri İçin)

12. Lisans sahibinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarda 
değişiklik olmasına rağmen lisans sahibinin değişikliği süresi 
içinde kuruma bildirmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)

13. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi ve lisansa bilgi

eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi 
halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi 
tarafından öğrenilmesinden itibaren süresi içerisinde kuruma 
bildirilmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)

14. Lisans sahibinin lisansına kayıtlı tescilli markasını veya bu 
markanın kullanım hakkını, tescil edilmiş yeni bir marka ile 
değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan üçüncü şahıslara 
devretmesi (Dağıtıcı ve Madeni Yağ Lisansı

15. Dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde 
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması (Dağıtıcı 
Lisansı)

16. Lisans sahibinin akaryakıt istasyonundan sözleşmeli 
dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka 
bir dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerini mevzuatta 
belirtilen süre içerisinde kaldırmaması (Bayilik Lisansı)

17. Uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)

18. Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis 
ve/veya faaliyetlerin sigortalanmaması (Tüm Lisans Türleri 
İçin)

19. Lisanslı tesisin kurul izni olmaksızın kullandırılması 
(Bayilik Lisansı)

20.* Fiili tank kapasiteleri ile vaziyet planı veya İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatında belirtilen tank kapasitelerinin farklı 
olması (Bayilik Lisansı)

21. Tesiste numune kabı bulundurulmaması   (Dağıtıcı, 
Depolama, İşleme, Madeni yağ ve İhrakiye Teslim Lisans 
Türleri İçin)

22. Tüketici şikayetinin cevapsız bırakılması  (Dağıtıcı Lisansı)

23. Pompa adasında, pompa adası bulunmuyorsa pompaların 
üzerinde dağıtıcı lisansı sahibine şikayete yönelik açıklamalar 
ve ücretsiz telefon numarasının yer aldığı levha ve/veya 
çıkartmanın asılmaması (Bayilik Lisansı)

24. Mali belgelerde muhatabın lisans numarasının 
bulunmaması (Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere tüm 
lisans sahipleri)

25. Promosyon yasağına uyulmaması (Bayilik ve Dağıtıcı 
Lisansı)

26. İstasyon fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yer 
almaması (Bayilik Lisansı)

27. Lisansına kayıtlı olmayan tanker veya  sabit köy pompası 
ile tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapılması (Bayilik Lisansı)

28. Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol 
Piyasasına ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
(Tüm Lisans Türleri İçin)
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5307 sayılı Kanun’un 17’nci Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) 
Bendi Uyarınca Belirlenen Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkanı 
Olan Fiiller Listesi

1. İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 
çalıştırılmaması (Bayi) 

2. LPG dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK 
hizmet döküm listesinde yer alan kişilerden en az birinin LPG 
Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olduğu halde söz konusu 
sertifika sahibi olmayan başka bir çalışanın dolum/ikmal 
yapması( Bayi, Dağıtıcı, Depolama)

3. İlgili mevzuatlarda belirtilen sigorta yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi (Tümü)

4. İstasyonda ve istasyonda bulunan ilan panosunda bayisi 
olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosuna, bayilik 
sahibinin adı veya unvanına yer verilmemesi (Bayi)

5. İlan panosunda otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi (Bayi)

6. Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak 
bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavan 
fiyatının altında fiyatla akaryakıt satışı yapılması (Bayi)

7. Sözleşme bitim tarihinden itibaren bir ay içinde eski 
dağıtıcıya ait belirtilerin kaldırılmaması (Bayi)

8. Promosyon yasağının ihlal edilmesi (Dağıtıcı, Bayi)

9. Otogaz istasyonlarında LPG tüpü satışı yapılması (Bayi)

10. Sözleşme yapmadan kullanıcıya dökme LPG ikmali 
yapılması (Dağıtıcı)

11. Kendi tescilli marka ve amblemini taşımayan sözleşmeli 
bayilerine LPG ikmali yapılması (Dağıtıcı)

12. Otogaz istasyonlarına LPG ikmalinin kendi mülkiyeti veya 
tasarrufu altındaki tescilli markasını, unvanını ve amblemini 
taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapılmaması 
(Dağıtıcı)

13. Numune kabı bulundurulmaması (Dağıtıcı, Depolama)

14. Lisanslı tesisin Kurul izni olmaksızın kullandırılması (Bayi)

15. Lisans sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında Kuruma 
yapılacak bildirimlerin süresi içinde yapılmaması (Tümü)

16. Yazılı olarak istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde 
verilmemesi (Tümü)

17 .Tüketici şikâyetinin cevapsız bırakılması (Dağıtıcı)

18*.Lisans kapsamındaki tesis kapasiteleri ile İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatında belirtilen tank kapasitelerinin farklı 
olması. (Bayi, Dağıtıcı)

*(Otuz günlük ihtar süresi içerisinde yetkili makamlara aykırılığın giderilmesi 
için başvurulması ancak süre bitiminde yetkili makamca henüz işlemin 
sonuçlandırılmaması halinde mühürleme işlemi yapılmayacak)

ATIK YÖNETİMİ ZİRVESİ

Atık yönetimi ile 
ilgili uygulamaların 
güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
ve ilgili paydaş gruplarla 
(üniversiteler, özel sektör, 
çevre konularında faaliyet 
gösteren sivil toplum 
kuruluşları, odalar, birlikler, 
enstitüler, belediyeler) bilgi 
alışverişinde bulunulması 
ve atık yönetimi alanındaki 
yeniliklerin değerlendirilmesi 
amacı ile 24 - 28 Şubat 2019 
tarihleri arasında, Maritim 
Pine Beach Resort Belek / 

 Antalya’da 4 gün süren “Atık Yönetimi Zirvesi ” düzenlendi.

“Atık Yönetimi Zirvesi”nde geniş çaplı yer verilen sıfır atık 
yönetiminde, iyi uygulama örnekleri, eğitim ve farkındalık 
çalışmalarının önemi, gıda atığının azaltılması, israfın 
önlenmesi, AB ülkelerindeki özel atık yönetimi uygulamaları, 
depozito uygulamaları, sıfır atık kapsamındaki sürdürülebilir 
yaklaşımların uygulanması konularına yer verildi. PETDER, 
sponsor olduğu zirveye yapmış olduğu bir sunumla da katkı 
sağladı. 

Zirvenin üçüncü gününde Dr. Caner Zambak’ın başkanlığını 
yaptığı “Atık Yönetimi ve Üretici Sorumluluğu” oturumunda, 
PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, “Atık Motor Yağlarının 
Toplama, Taşıma ve Teslimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasında atık motor yağı toplama faaliyetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi aktardı. Toplanan atık motor yağı miktarının 
artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü iletti.

Ayrıca atık motor yağlarının bir kısmının ülkemizde halen 10 
numara yağ faaliyetlerine konu edildiğini, bu nedenle başta 
şehirlerarası ve şehir içi otobüsler ve minibüsler olmak 
üzere, taşıma ve servis araçlarının çok sıkı ve sürekli yol üstü 
denetime tabi tutulması gerektiğini, atık yağ üreticilerinin 
yanı sıra özellikle 10 numara yağ üretici ve satıcılarının 
denetlenmesi de çok önemli olduğunu, atık yağ ve 10 
Numara yağ üretici ve satıcıları ile kullanıcılara yönelik olarak 
bu denetimler yaptırımlarla desteklenmesinin ve sonuçların 
kamuoyuyla paylaşılmasının gerektiğini aktardı. 

PETDER’in standını ziyaret eden katılımcılara “Atık Motor 
Yağlarının Yönetimi Projesi” hakkında tanıtım ve bilgilendirme 
yapıldı. 

Ayrıca zirvenin kapanışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar katılarak bir 
konuşma gerçekleştirdi.



Toplam Atık Yağ Miktarı 1.719 ton 

Toplama Yapılan Nokta Sayısı 69 ilde 1.667 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım Tesisine 
Teslimat Sayısı 199

Katedilen km 88.512

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 
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GÜNDEM

SIFIR ATIK 
BARTIN

TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ MECLİSİ 
TOPLANDI

MART AYINDA 1.719 TON ATIK MOTOR YAĞI 
TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi’nin 
adımlarından biri olan “Sıfır Atık – Geleceğe Değer Kattık” 
seminerlerinin 18.si 19 Mart’ta Bartın Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.

Bartın’da Sıfır Atık Projesi’nin ülkemiz için önemi, buna katkı 
sağlamak ve destek olmak noktasında bilincin oluşmasının 
önemi, atıkların çevreye atıldıklarında verecekleri zararların 
yanı sıra, değerlendirildiklerinde sağlayacakları faydaların 
da göz önünde bulundurulması gerektiği hususları üzerinde 
duruldu.

PETDER’in de destek verdiği etkinliğe Valilik, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda davetli bulundu.

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi 13 Mart 
2019 tarihinde kamu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB’da gerçekleştirilen Türkiye 
Sektörel Ekonomi Şurası’nda sektörün en önemli 5 sorun ve 
5 çözüm önerisinin ilgili bakanlara aktarıldığı bilgisi verildi. 
TOBB bünyesinde 3 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın taslak çıktılarının ilgili kurum 
ve kuruluşlara görüşe açılacağı ve sonrasında rapor haline 
getirilip paydaşlara iletileceği paylaşıldı.

Kanun değişiklikleri, Benzin ve Naftanın Depolanması 
ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik 
Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği, Ulusal Stok ve Biodizel 
konuları ile Teknik, Mevzuat ve Akaryakıt Harici Ürünler alt 
komitelerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

PETDER’in yetkilendirilmiş  tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
‘‘Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi’’ kapsamında 
2019 Mart ayına ilişkin özet verileri yandaki şekildeki gibi 
gerçekleşti.
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Konuşmasında, “atık değerli bir hammaddedir ve bu 
hammadde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır” 
ifadesini kullanandı. Ayrıca zirvenin her yıl gerçekleştirileceğinin 
altını çizdi.

ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESİ (OECD)
19 Şubat 2019 tarihinde; İstanbul’da gerçekleştirilen 
OECD Çevresel Performans İncelemesi: Türkiye Raporu’nun 
açıklandığı toplantıya, PETDER olarak katılım sağlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile OECD üst düzey temsilcileri 
tarafından açıklanan Rapor bugüne kadar ülkemizin çevresel 
performansını ortaya koyan üçüncü çalışmadır. OECD Çevresel 
Performans İncelemeleri (ÇPİ), ülkelerin çevre politikası 
hedeflerine doğru ilerleyişi hakkında kanıtlara dayalı analiz ve 
değerlendirmeleri sağlamaktadır. 

OECD tarafından birçok ülkede aynı yaklaşımla gerçekleştirilen 
bu çalışma hükümetlere çevre performanslarını iyileştirmeleri 
yönünde tavsiye niteliğinde iklim değişikliği, kentsel atık su 
yönetimi ve çevre yönetimi gibi başlıklarda sonraki adımları 
belirtmektedir.

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomisi 
olduğu ve bu büyüme ve artan nüfusun çevre sorunları 
üzerinde çok büyük bir baskısı olacağı ifade edilmiştir. 2019 
yılının Şubat ayında yayımlanmış olan rapora https://ab.csb.
gov.tr/oecd-raporlari-i-91437 linkinden ulaşılabilmektedir



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.

Hızlanırken 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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1.   Çalışma masamızda ergonomi kurallarına niçin uymamız gerekir?

Ergonomi kurallarına uyarak, hem profesyonel hem de kişisel yaşamımıza saygı duyarız.

Ofiste geçirilen saatler günlük rutininizin bir parçasıdır ve zamanla ofiste yanlış pozisyonda oturmanın risklerini düşünmeyi 
bırakırsınız. Uygun olmayan sandalye,monitöre yanlış mesafe, ellerinizin masanın üstüne yanlış konumlandırılması ve gün 
boyunca kas dinlendirme yapılmaması çeşitli kas ve kemik sorunlarına neden olacaktır.

Bilmeniz gereken nedir?

Yaptıkları iş gereği öncelikle bilgisayar başında oturması gereken çok sayıda çalışan bel ve boyun ağrılarından şikâyet ettiği 
için, ofis mobilyasını ve ekipmanları (sandalyeler, çalışma masaları ve bilgisayarlar) iyileştirmek ve çalışanlardan en iyi şekil-
de nasıl yararlanılabileceği hususundaki yolları keşfetmek oldukça önemli hale gelmiştir. Aynı zamanda, bilgisayar başında 
uzun bir süre geçirmek iş günlerinde daha ciddi rahatsızlıklara veya ağrılara neden olabilir. Kas iskelet yapısını ekipmanların 
ve çalışma masamızdaki konumumuzun nasıl etkilediğine dair yapılan çok sayıda araştırma sonrasında, uzmanlar bize ve iş 
arkadaşlarımıza çeşitli faydalar sağlayabilecek bir ergonomi kuralları listesi derledi.

2.   Ergonomi kuralları ihmale gelmez

Yani huzursuzluk, sancı, yorgunluk, eklem sertliği ve şişkinlikten şikâyet ettiğimizde, bilmeliyiz ki bunlar kısmen de olsa er-
gonomi kurallarına uymamanın belirtileridir.

Yukarıda listelenmiş olan belirtiler tekrarlanan hareketler, vücut ağırlığının statik desteği ve rahatsız duruşunun sonuçlarıdır. 

Bunlara, sekiz saatlik bir iş gününde kas ve eklem sertleşmesine neden olabilecek kas kasılması ve bağ gerilmesi gibi fiziksel 
etkiler dâhildir.

Ergonomi kuralları incinmeleri mümkün olduğunca aza indirgemeyi hedefler.

Ofiste çalışanlarda en sık gözlenen sağlık sorunları

Servical spondilit: Fibröz ve kemikleşme ile omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ile nitelenen kronik ateşli hastalık. Bu du-
rum boynun hareketini tamamen engelleyecek kadar şiddetli olabilir.

Bel Ağrısı: Alt bel hastalığı, bu bölgedeki kasların aşırı kasılmasından kaynaklanan alt bel sancılarını gösterir. Bu belirti, omur-
ganın fizyolojik eğriliğinde değişime yol açabilecek uygunsuz bir oturma pozisyonunun alınmasıyla bağlantılıdır.

Epikondilit: Ön kol kasları tendonlarının bileklere olan insersiyonlarında meydana gelen, tendonun aşırı kullanılmasından 
kaynaklanan dejeneratif bir hastalıktır. Çalışma esnasında dirseğin masaya dayanmasıyla meydana gelir.
Elin zoraki ve tekrarlanan hareketlerinden kaynaklanan bozukluklar:

Boyun ve omuz bölgesinde eş zamanlı ağrı: Kolların zoraki ve tekrarlanan hareketlerinden kaynaklanır.

Karpal tünel sendromu:  Elin eklemindeki sinirin sıkışması nedeniyle görülen bir dizi işaret ve semptomdur. Kişinin boş zam-
anlarında egzersiz yapmaması ağrıları ve ergonomi kurallarına uyulmamasından doğan diğer belirtileri şiddetlendirebilir.

3.   İş yerindeki fiziksel egzersizler ve gereken molalar

Gün boyunca kaslarımız işle ilgili farklı faaliyetler için sürekli olarak kullanılır. Bilgisayar başında çalışırken kullandığınız kasları 
dinlendirebilmeniz için, her 30-60 dakikada bir kısa molalar vererek.

Ofiste Konfor
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Gerilme hissedinceye kadar parmaklarınızı ayırın ve düzleştirin (a).10 saniye bekletin. 
Parmaklarınızı dinlendirin, eklemlerinden bükün ve 10 saniye bekletin (b). Şek.1’deki ger-
dirmeyi bir kez daha tekrarlayın.

Boynun arka kısmını gerdirmek için başınızı nazikçe öne doğru eğin. 5 – 10 saniye 
bekleyin. 2-3 kere tekrarlayın. Yalnızca iyi hissettiğinizde gerdirmeye devam edin. 
Gerdirmeyi ağrı yapacak noktaya getirmeyin.

Başınızı rahat bir konuma getirerek başlayın. Boynun sağ tarafındaki kasları ger-
dirmek için başı yavaşça sol tarafa eğin. 5 – 10 saniye gerdirerek bekleyin. Başarılı 
ve dengeli bir gerdirme hissedin. Aşırı gerdirmeyin. Daha sonra başınızı sağa eğip 
gerdirin. Her yöne 2 - 3 defa yapın.

Parmakları başın arkasında birbirine geçmiş halde, dirsekleri dışa doğru vücudun 
üst kısmına iyi bir şekilde hizalanmış olarak tutun. Omuz kemiklerini birbirine doğru 
kasın ve üst beli le omuz kemiklerinde bir gerilme h is si yaşayın. Bu ortalama gerilme 
hissini 8 – 1 0 saniye devam ettirin ve ardından dinlenin. Bir kaç kez yapın.

Parmaklarınızı birbirine geçirin, avuç içleriniz dışarı bakacak şekilde 
kollarınızı doğrultun, gerili halde 10-20 saniye bekleyin. En az 2 kez 
yapın.

Parmaklarınızı birleştirin, avuç içlerinizi yukarı bakacak şekilde başınızın üzerinde tutup kol-
larınızı doğrultun. Kollarınızda ve göğüs kafesinizde gerginlik hissettikçe kollarınızı gerdirin.

Dizleriniz hafif bükülmüş halde iken avuç içlerinizi belinizin alt kısmına, kalçanızın hemen üstüne 
yerleştirin; parmaklar aşağıyı göstersin, avuç içlerinizi nazikçe bastırın ve alt bel kısmında genişleme 
meydana gelsin rahat ve gerilmiş şekilde 1-10 saniye arası tutun. İki kez tekrarlayın. Bu germe 
işlemini uzun süre oturduktan sonra uygulayın.

Omuzlarınızın üst kısmını kulaklarınıza doğru, boynunuzda hafif bir gerilme hissedinceye 
kadar kaldırın. Bu gerilme hissi ile 3-5 saniye bekleyin, ardından omuzları bırakarak ra-
hatlatın. 2-3 kez yapın. Omuz ve boyun bölgesinde darlık veya gerginlik hissinin belirtileri 
gözlemlendiğinde yapılması iyi gelir.

Ofis egzersizlerinin yanında, boş zamanlarınızda yapacağınız fiziksel egzersizler iş gününün 
sonunda hissedilen belirtilerin azaltılmasına yardımcı olur.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için Petrol Ofisi’ne teşekkür ederiz.
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446.783 446.583

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

4.184.589 3.737.629

45.935

59.335

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

897 666

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

463.626 450.909

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

218.923

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2019 ŞUBAT
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

222.006

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2019 ŞUBAT
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

2.037.900 1.911.847

24.679

34.103

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2019 ŞUBAT
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

297 304

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2019 ŞUBAT
MİKTAR

Gazyağı (m3)

222.675
217.006

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2019 ŞUBAT
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: ŞUBAT 2019

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2018 - Şubat 2019)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2018 | Şubat 2019)

* 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 2018 ŞUBAT 
MİKTAR

2018 KÜMÜLE 
MİKTAR

2019 ŞUBAT 
MİKTAR

2019 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 218.923 446.783 222.006 446.583
Toplam Motorin (m3) 2.037.900 4.184.589 1.911.847 3.737.629
Toplam Fuel Oil (ton) 24.679 45.935 34.103 59.335
Gazyağı (m3) 297 897 304 666
Otogaz LPG (ton) 222.675 463.626 217.006 450.909

%1.41

%38.19

%-2.55

%2.36

%-6.19 %-0.04 %-10.68

%29.17

%-2.74

%-25.75
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65,070 68,390

1.Mar.19 31.Mar.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) - Mart 2019

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

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

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

%5,1

582,000 654,000

1.Mar.19 31.Mar.19

Benzin CIF ($/ton)

%12,4

624,000 612,250

1.Mar.19 31.Mar.19

Motorin CIF ($/ton)

%-1,9

6,378 6,661

1.Mar.19 31.Mar.19

Benzin (95) (TL/lt)

%4,4

6,295 6,295

1.Mar.19 31.Mar.19

Motorin (TL/lt)

%0,0

3,7025 3,8775

1.Mar.19 31.Mar.19

LPG (TL/lt)

%4,7
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TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22.940.636 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, 
%14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Şubat ayında 34 025 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil %54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %22,7 
ile motosiklet, %12,9 ile kamyonet, %4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %48,8 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %58,4, minibüste 
%33,5, otobüste %47,3, kamyonette %62,3, kamyonda %48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette %30,1, özel amaçlı taşıtlarda 
%97, traktörde ise %5 artış oldu.

5,354 5,639

1.Mar.19 31.Mar.19

USD

%5,3



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 Mart-Mart)

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