
AYLIK PETROL BÜLTENİ
ŞUBAT 2020

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.

“Aylık Petrol Bülteni” Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından 
elektronik ortamda yayınlanmaktadır. PETDER’in faaliyetleri 
ve takibindeki konular hakkında haber ve bilgi akışı sağlamak 
amacıyla yayınlanan bültenin içeriği dernek çalışanları tarafından 
hazırlanmakta ve derlenmekte, PETDER Kurumsal İletişim Komitesi 
yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: info@petder.org.tr

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI

44 44 924

PETDER MEVZUAT 
KİTABI YAYIMLANDI

ŞUBAT’TA TOPLANAN 
ATIK MOTOR YAĞI: 
1.561 TON

PETDER tarafından her yıl 
güncellenerek yayımlanan, 
“PETDER Mevzuat Kitabı”nın 
2020 versiyonu basıldı. 

PETDER’in yetkilendirilmiş 
tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Şubat 2020’de 1.561 ton atık 
motor yağı toplandı.

GÜNDEM

OIL 2020

Uluslararası Enerji Ajansı 
tarafından yayınlanan Oil 2020 
raporu, 2025 yılına kadar talep, 
arz, rafinaj ve ticaretteki kilit 
konuları incelemektedir. Bu yıl 
rapor yeni tip koronavirüsün 
(COVID-19) talep üzerindeki 
etkisini ele almaktadır. Rapora 
göre yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgını bu 
raporun kapsadığı tahmin 
döneminin başlangıcında 
petrol piyasası görünümüne 
büyük bir belirsizlik katmanı 
eklemiştir. 2020 yılında 
küresel petrol talebinin 2009 
küresel durgunluğundan 
bu yana ilk kez daralması 
beklenmektedir. Ancak durum 
çok değişken olup bu, virüsün 
tam etkisini değerlendirmeyi 
son derece zorlaştırmaktadır. 
Koronavirüsün ortaya çıkışı 
zaten zorluklarla karşı karşıya 
olan küresel petrol piyasasını 
tehdit etmektedir. 

ARAŞTIRMA / RAPOR

ATIK YAĞ YÖNETİMİ

AVRUPA TEKNOLOJİYİ 
SEÇMEK İSTİYOR 

“Avrupa Geneli Tüketici 
Araştırması” sonuçları 
paylaşıldı.

GÜNDEM

Şubat 2020’de Brent petrolün 
fiyatı %-13,1 düştü. Dolardaki 
yükselişe karşın, Brent 
petroldeki düşüş ülkemizde 
benzin ve motorin pompa 
fiyatlarıda da yansıdı.

SEKTÖREL VERİLER

TOBB LPG VE SEKTÖR 
TOPLANTILARI

Toplantılar 11 Şubat 2020 
tarihinde, TOBB İstanbul 
Hizmet Binası’nda gerçekleşti.

GÜNDEM

GEKAP SÜRECİ
Geri Kazanım Katılım Payına 
ilişkin gelişmeler bu sayıda 
derlendi.

GÜNDEM

CORONAVIRÜS YAYILIM 
HIZINI DÜŞÜRMEK 

S.E.Ç.

Coronavirüsün yayılım hızını 
düşürmek için çalışanlar 
tarafından yapılabilecekler 
SEÇ sayfasında.
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PETDER tarafından düzenli şekilde 
güncellenerek yayımlanan, petrol 
ve LPG piyasalarına ilişkin tüm 
ilgili mevzuatı derleyen “PETDER 
Mevzuat Kitabı”nın 2020 versiyonu 
basıldı. Petrol ve LPG piyasasına 
ilişkin ve sektörle ilgili her türlü 
kanun, yönetmelik, tebliğ ve kararı 
içeren ve tüm sektör temsilcileri 
için temel bir başvuru kaynağı olan 
“2020 Petrol ve LPG Piyasaları 
Mevzuat Kitabı”na PETDER’in 
www.petder.org.tr web sitesinden 
de ulaşmak mümkün.

PETDER MEVZUAT 
KİTABI YAYIMLANDI

GEKAP SÜRECİ
Çevrenin korunması ve çevre 
kirliliğinin önlenmesine yönelik 
düzenlemelerin yer aldığı Çevre 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve Geri Kazanım 
Katılım Payı ek madde olarak 
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’na ilave edilmiştir. 

Geri Kazanım Katılım Payı 
maddesinin ana unsurlarından olan 
poşetlere ilişkin önce 25.03.2019 
tarihinde “Plastik Poşetlerin 
Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Usul ve Esaslara” ilişkin bilgi 
notu yayınlanmıştır. Son olarak 
04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı 
Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan “Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesi Genel 
Tebliği” yayımlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Geri Kazanım 
Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 
(GEKAP) 31.12.2019 tarihi ve 30995 
sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Geri Kazanım 
Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslar 10.02.2020 günü Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 
internet sayfasında yayınlanmıştır.  
5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra 

No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile Çevre 
Kanununa ekli (1) sayılı listede 
yer alan plastik poşetler dışındaki 
diğer ürünler için ödenecek geri 
kazanım katılım payının beyanı 
ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. Uygulamada Madeni 
Yağ Sektöründe ithal edilen ve yurt 
içi piyasaya sürülen ürünlerden ve 
birincil ambalaj haricindeki ambalaj 
unsurlarından 25.01.2020 tarihinde 
31039 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararı uyarınca aşağıdaki tabloda 
belirtilen miktarlar başına 
belirtilen tutarlarda GEKAP bedeli 
toplanacaktır.  

Ürün Cinsi Tutar

Madeni Yağ (kg başına) 50 kr

Poşet Hariç Plastik Ambalajlar 
(Diğer)(kg başına) 40 kr

Metal Ambalaj (Diğer) (kg 
başına) 50 kr

Kompozit Ambalaj (Diğer) (kg 
başına) 50 kr

Kağıt – Karton Ambalaj (kg 
başına) 20 kr

Cam Ambalaj (Diğer) (kg başına) 20 kr

Ahşap Ambalaj (adet) 10 kr

Ülkemizde bir yılda satışa sunulan 
400.000 ton madeni yağ olduğu 
düşünüldüğünde, yıllık yaklaşık 
olarak ambalajları ile birlikte 
250.000.000 TL tutarında 
GEKAP bedeli toplanılacağı 
düşünülmektedir.

TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI
Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri 
Sanayi Meclisi toplantısı, Meclis 
Başkanı Ahmet Erdem’in 
başkanlığında TEPAV toplantı 
salonunda 12 Şubat 2020’de 
gerçekleşmiştir. Meclis Başkanı 
Ahmet Erdem’in açılış konuşması 
sonrası gündem konularına 
geçilmiştir. Gündemde; GEKAP’a 
ilişkin yayımlanan mevzuatlar ve 
bu mevzuatlara rağmen devam 
eden belirsizlikler görüşülmüş 
ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV 
farklılıkları değerlendirilmiştir. 
Dağıtıcılar Arası Ticaret (DAT) 
başlığı altında yasa ve/veya kayıt 
dışı yapılan ticaretin önlenmesi 
için önerilebilecek mevzuat 

değişiklikleri tartışılmıştır. 
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve 
Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal 
Yeterliliği ile ilgili 21 Şubat 2020’de 
Mesleki Yeterlilik Kurumunda bir 
toplantı gerçekleştirileceği ve ulusal 
yeterlilik üzerine görüşüleceği, 
yayınlanmasını müteakip, bunun 
artık zorunlu belgeli olarak 
akaryakıt ikmal elemanlarının 
çalışmaya başlaması anlamına 
geleceği belirtilmiştir. 

TSE’nin T.C Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan devraldığı, motorlu 
taşıt lastiklerinin hava basıncı 
ölçümünde kullanılan cihazların 
ölçü ayarları ile ilgili yaşanan 

belirsizlik dile getirilmiştir. T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
nezdinde uzun zamandır takip 
edilen ve LPG Meclisi ile ortak 
ele alınan TS 12820 ve TS 11939 
zorunlu standartlarındaki asgari 
emniyet mesafelerinin Yangın 
Yönetmeliği kapsamına dahil 
edilmesi görüşülmüştür. Atık 
Yağların Yönetimi Yönetmeliği, 
Farklılaştırılmış Ürünler ve VOC/
UOB gelişmeleri hakkında bilgi 
paylaşılmıştır. Akaryakıt Sektör 
Çalıştayı Raporu, Odalardan gelen 
yazılar, otomasyon sistemi ile İlgili 
gelişmeler ve e-irsaliye hakkındaki 
gelişmelerin değerlendirilmesiyle 
toplantı sonlanmıştır. 
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
ile Türkiye Kimya, Petrol, Lastik 
ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası (KİPLAS) arasında 
imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında, KİPLAS tarafından 
hazırlanan Akaryakıt ve Otogaz 
İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) 
Ulusal Meslek Standardı 29.11.2017 
tarih ve 30255 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Ulusal meslek standardının 
hazırlanması çalışmalarının 
tamamlanmasıyla birlikte, 
23.10.2017 tarihinde KİPLAS ile 
yeterlilik hazırlanmasına yönelik 
Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş 
Birliği Protokolü imzalanmıştır. 
KİPLAS tarafından ilerleyen 
süreçte yeterlilik hazırlama 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA 
VATANDAŞLARI 

TEKNOLOJİYİ SEÇMEK 
İSTİYOR çalışmaları başlatılmış olup, söz 

konusu çalışmalarda sektörden LPG 
Piyasası Kanunu kapsamındaki 
eğitim ve belgelendirme faaliyetleri 
ile ilgili dönüşler nedeniyle, ilgili 
tarafların katılımıyla toplantı 
yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu bağlamda, Akaryakıt ve Otogaz 
İkmal ve Dolum Elemanı ile ilgili 
hususların değerlendirilmesi 
amacıyla, 21 Şubat 2020 tarihinde 
saat 10:00’da MYK’da MYK, EPDK, 
PETDER, TLPGD, TABGİS ve PÜİS 
katılımıyla toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda Akaryakıt ve Otogaz 
İkmal ve Dolum Elemanı olarak 
çalışacak kişilerin çalışma ehliyeti 
olarak tek bir belgenin yeterli 
olacağı, farklı mevzuatlara dayanan 
iki ehliyetin geçerliliğinin uygun 
olmayacağı değerlendirilmiştir. 

TOBB LPG VE SEKTÖR TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

TOBB Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
(LPG) Meclisi Teknik ve Mevzuat 
Komite Toplantısı 11 Şubat 2020 
tarihinde, TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda aşağıdaki gündem 
maddeleriyle gerçekleştirilmiştir.

 ■ Tüplügaz bayilerinin TMGD 
istihdamı

 ■ Geri Kazanım Katılım Payı 
Uygulaması 

 ■ LPG’nin farklı kullanım alanları 
kitap çalışması

 ■ MYK- Akaryakıt ve Otogaz İkmal 
Elemanı çalışması

 ■ Tank izleme sistemi
 ■ Zorunlu uygulamadan kaldırılan 

standartlar
 ■ TS EN 589 Koku çalışması
 ■ Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik ile TS 11939 
ve TS 12820 standartları arasındaki 
farklılıklar

 ■ Sanayi Sicil Belgesi 
TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) Meclisi toplantısı ise yine 
11 Şubat Salı günü saat 13.30-16.30 
aralığında TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda aşağıdaki gündem 
maddeleriyle gerçekleştirilmiştir.

 ■ LPG Dağıtıcı ve Depolama lisans 
sahiplerinde tank izleme sistemi 
kurulması 

 ■ Zorunlu uygulamadan kaldırılan 
standartlar (TS EN 1442, TS 1445, 
TS 5306) hakkında değerlendirme 

 ■ TS EN 589 Standardı kapsamında 
hazırlanan Ek MA hakkında 
değerlendirme 

 ■ Tüplü LPG bayileri için 
TMFB ve TMGD bulundurma 
y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i n 
değerlendirilmesi 

 ■ “Geri Kazanım Katılım Payı” 
uygulaması hakkında görüş ve 
değerlendirmeler

FuelsEurope “Avrupa Geneli 
Tüketici Araştırması” sonuçlarını 
bir basın bülteni ile paylaşmıştır.

Anket, biyoyakıt, hidrojen veya 
sentetik yakıtlar gibi daha temiz 
yakıtlarla çalışan verimli içten 
yanmalı motorlar da dahil olmak 
üzere 2050 yılına kadar tüketici 
ihtiyaçlarını karşılamak için bir 
dizi temiz araç teknolojisine ihtiyaç 
duyulacağını ortaya koyuyor.

FuelsEurope tarafından 
görevlendirilen bağımsız anket 
şirketi Opinium’un yürüttüğü 
ankete göre AB tüketicileri karbon 
oranı düşük sıvı yakıtların tercih 
edilmesinin önündeki temel 
engel olarak teşvik eksikliğini 
belirtmekte ve hükümetlerinden 
çeşitli düşük karbonlu çözümlerin 
geliştirilmesini desteklemek için 
daha fazla adım atmalarını talep 
etmektedir.

FuelsEurope Genel Müdürü John 
Cooper “Bu anket AB’nin araç 
filosunun elden geçirilmesini 
gerektirmeyen uygun fiyatlı ve çevre 
dostu hareketlilik teknolojilerine 
olan bariz isteği göstermektedir.” 
yorumunda bulunmuştur.

Anket ayrıca tüketicilerin yeni 
hareketlilik çözümlerine uyum 
sağlamak için zamana ihtiyaç 
duyacağını ve katılımcıların büyük 
bir kısmının arabalarına büyük 
ölçüde bağımlı olduğuna işaret 
etmektedir. Tüketiciler elektrikli 
otomobillerin gelişimini büyük 
ölçüde destekleseler dahi bir 
sonraki otomobil alımlarında bir 
elektrikli otomobili düşünmelerini 
engelleyecek ana faktörler fiyat, 
menzil ve altyapı unsurlarının 
bileşimidir. Buna karşılık, 
katılımcıların üçte ikisi hibrit veya 
içten yanmalı motorları tercih 
edeceklerini belirtmektedir.

Eylül 2019’da başlayan çevrimiçi 
anket, 10 AB üyesi ülkede (Belçika, 
Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İtalya, İspanya, İngiltere) 10.000 
tüketiciye ulaşmıştır. Tüm anketler 
ulusal dillerde yapılmıştır.
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PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2020 OCAK (revize)

242.977 255.985

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Benzin (m3)

%5,35

2.346.137
2.508.296

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Motorin (m3)

%6,91

37.538

28.409

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Fuel Oil (ton)

%-24,32

826

245

2018 Aralık 2019 Aralık

Gazyağı (m3)

%-70,34

248.430
269.816

2018 Aralık 2019 Aralık

Otogaz LPG (ton)

%8,61

CİNSİ 2018 Aralık 2018 Kümüle 2019 Aralık 2019 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 242.977 3.127.071 255.985 3.227.780

Toplam Motorin (m3) 2.346.137 31.177.586 2.508.296 30.047.434

Toplam Fuel Oil (ton) 37.538 313.970 28.409 317.071

Gazyağı (m3) 826 4.012 245 3.074

Otogaz LPG (ton) 248.430 3.209.796 269.816 3.314.728

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ocak 2018 - Ocak 2019)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ocak 2018 - Ocak 2019)

3.127.071 3.227.780

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Benzin (m3)

%3,22

31.177.586 30.047.434

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Motorin (m3)

%-3,62

313.970 317.071

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Fuel Oil (ton)

%0,99

4.012 3.074

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Gazyağı (m3)

%-23,38

3.209.796 3.314.728

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Otogaz LPG (ton)

%3,27

* 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 sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.

Yasal Uyarı
Yukarıda yer alan veriler bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere 
hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yukarıdaki veriler bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bu verilere dayanarak verecekleri 
kararların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bu verilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle 
birlikte, verilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir 
şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, verilerin bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.
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OCAK AYINDA 94.540 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Şubat 2020

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Şubat 2020

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

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

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.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %69,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %6,7’sini motosiklet, %3,0’ını 
traktör, %1,9’unu kamyon, %1,2’sini minibüs, %0,7’sini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %42,2 arttı.
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %138,3, traktörde %85,9, 
otomobilde %48,6, minibüste %45,0, kamyonette %33,1, kamyonda %26,3, otobüste %7,6, motosiklette %5,7 arttı.
 
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu.
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini 
traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,8’i dizel yakıtlıdır.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %45,8’i dizel, %43,9’u benzin, %8,1’i LPG yakıtlı olup, %2,2’si 
elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 adet otomobilin ise %38,2’si dizel, 
%37,2’si LPG, %24,2’si benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı 
%0,3’tür.
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (ton)

PETDER Tarafından Toplanan Atık Yağ Miktarları
(2016 - 2020 Şubat)

Toplanan Atık Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak;%)
(Şubat 2020)

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 9 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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PETDER Atık Sisteminde İzlenen Atık Üretici Sayısı

Akaryakıt İstasyonu; 22,744; 
1%

Askeri Kurumlar; 30,81; 1%
Belediyeler; 227,168; 8%

Endüstri Araç Parkı; 368,314; 
12%

İnşaat ve Madencilik; 185,376; 
6%

Kamu Kuruluşları; 162,912; 5%

Nakliye Firmaları; 30,651; 1%

Yağ Üretim Tesisleri; 4,469; 0%

Yıkama Yağlama; 2,363; 0%

Araç Servisleri; 2024,073; 66%
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PETDER İktisadi İşletmesi atık 
yağ üreticilerini PETDER’in atık 
yağların toplanmasında tek yetkili 
kuruluş olduğunun ve atık yağların 
yasa dışı satılması, dökülmesi veya 
yakılması durumunda oluşabilecek 
tehlikelerin hatırlatılması amacıyla 
sosyal medya çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilgili görsel 
ve videolarla atık yağ üreticilerine 
ulaşılması ve PETDER ile iletişimin 
kolaylaştırılması hedefleniyor.

PETDER’in çalışmalarını aşağıdaki 
hesaplardan takip edebilirsiniz:

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 
PROJESİ SOSYAL MEDYADA RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 

ŞUBAT 2020

1.561 
Ton

84.863

1.384

51

61

167

Toplanan atık 
motor yağı miktarı

Katedilen kilometre

Toplama yapılan 
nokta sayısı

Personel sayısı

Toplama yapılan 
il sayısı

Bertaraf / geri 
kazanım tesisine 

teslim sayısı

petderofficial

petder_tr

PETDER

PETDER’in Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi kapsamında 
Ocak ayında İstanbul ve İzmir’de 3 
tankerin gizli takibi ve denetimleri 
yapıldı. SEÇ-G politikası gereği 
operasyonun sağlıklı ve verimli 
devamının sağlanması amacıyla 
araçlar trafikte takip edilerek, 

 ■ Kurallara uyumu, 
 ■ Güvenli ve defansif sürüşlerin 

yapılıp yapılmadığı, 
 ■ Yaya ve araç trafiğini tehlikeye 

atacak herhangi bir durumla 
karşılaşılmaması için tedbirlerin 
alınıp alınmadığı düzenli 
aralıklarla denetleniyor.

Ayrıca atık motor yağ teslim 
alımı yapılırken araç ve araç 
personelleri operasyon sırasında 
denetlenerek;

 ■ Araç personellerinin kişisel 
koruyucu ekipmanları kullanımı, 

 ■ Operasyon süresince güvenlik 
önlemlerinin alınması, 

 ■ Olası yağ döküntüsü veya diğer 
tehlikeli durumların engellenmesi 
için tedbirlerin alınmasının 
kontrolü sağlanıyor.

TANKERLERİN TAKİP VE DENETİMİ YAPILDI
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Uluslararası Enerji Ajansı 
tarafından yayınlanan Oil 2020 
raporu, 2025 yılına kadar talep, arz, 
rafinaj ve ticaretteki kilit konuları 
incelemektedir. 

Bu yıl rapor yeni tip koronavirüsün 
(COVID-19) talep üzerindeki etkisi, 
ABD ve diğer OPEC üyesi olmayan 
ülkelerde arz büyümesinin 
yavaşlaması ve talep artışının 
karşılanmasına yardımcı olacak 
OPEC ülkelerinde yedek üretim 
kapasitesi düzeyi konularını ele 
almaktadır. Oil 2020, küresel petrol 
arzındaki genişleyen ABD etkisi ile 
Orta Doğu’dan yapılan ihracata 
Asya’dan olan talep arasındaki 
etkileşimi değerlendirmektedir.

Aynı zamanda küresel enerji 
geçişleri petrol endüstrisini 
etkilemektedir: şirketler, 
emisyonların azaltılması ihtiyacıya 
yeterli tedariki sağlamak için 
gerekli yatırımları dengelemelidir. 
Karbondan arındırılmış bir dünyada 
rafineriler ulaşım amaçlı yakıta 
olan daha zayıf talep nedeniyle 
zorluklarla karşılaşmaktadır.

Koronavirüs petrol 
piyasasının görünümünü 
gölgeliyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
salgını bu raporun kapsadığı tahmin 
döneminin başlangıcında petrol 
piyasası görünümüne büyük bir 
belirsizlik katmanı eklemiştir. 2020 
yılında küresel petrol talebinin 
2009 küresel durgunluğundan 
bu yana ilk kez daralması 
beklenmektedir. Ancak durum 
çok değişken olup bu, virüsün tam 

OIL 2020
etkisini değerlendirmeyi son derece 
zorlaştırmaktadır.

2020 yılında petrol talebi için 
temel bir durum analizi oluşturmak 
amacıyla rapor, en çok etkilenen 
sektör olan ulaşım amaçlı yakıt 
talebine ilişkin ilk veriler ve 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) tarafından 
yakın zamanda revize edilmiş 
küresel GSYİH tahminleri de 
dahil olmak üzere çok çeşitli veri 
kaynaklarından yararlanmaktadır. 
Bu temel durumda, virüsün ilk 
çeyreğin sonunda Çin’de kontrol 
altına alınmasına rağmen birçok 
ülkede vaka sayısının arttığını 
varsayıyoruz. Kuzey Amerika, 
Avrupa ve diğer ülkelerde uygulanan 
karantina önlemlerinin petrol 
talebi üzerinde Çin’dekilerden daha 
az etkisi olması beklenmektedir. 
Ancak, havacılık sektöründen gelen 
talep hava yolculuğundaki küresel 
daralmadan etkilenmeye devam 
edecektir.

Bu durumda Çin’deki petrol 
talebi, geçen yıla kıyasla günlük 
1,8 milyon varil düşüşle (milyon 
varil/gün) en çok ilk çeyrekte 
azalmaktadır. Küresel talep 2,5 
milyon varil/gün azalmaktadır. 
İkinci çeyrekte Çin’de iyileşen 
durum, başka yerlerdeki kötüleşen 
talebi dengelemektedir. 2020’nin 
ikinci yarısı boyunca aşamalı bir 
toparlanma gerçekleşmektedir. 
Bir bütün olarak 2020 yılı için, ilk 
yarıdaki düşüşün büyüklüğü 2019’a 
kıyasla küresel petrol talebinde 
günde yaklaşık 90.000 varil 
azalmaya yol açmaktadır.

Sonuç olarak petrol piyasasının 
görünümü, hükümetlerin 
koronavirüs salgınını ne kadar 
çabuk kontrol altına alacağına 
ve çabalarının ne ölçüde başarılı 
olacağına ve küresel sağlık krizinin 
ekonomik faaliyetler üzerinde ne 
gibi kalıcı etkileri olacağına bağlı 
olacaktır. Bu raporun yayınlandığı 
tarihte küresel salgın sırasındaki 
yüksek belirsizlik 2020’deki talep 
için temel durumumuza ilişkin iki 
alternatif önermemize yol açmıştır: 
küresel önlemlerin virüsü kontrol 
altına almada daha az başarılı 
olduğu daha kötümser bir senaryo 
ve virüsün hızlı bir şekilde kontrol 
altına alındığı iyimser durum.

Piyasalar önemli zorluklarla 
karşılaşmaktadır.
Koronavirüsün ortaya çıkışı 
zaten zorluklarla karşı karşıya 
olan küresel petrol piyasasını 
tehdit etmektedir. Talep tarafında 
2019’daki büyüme beklenenden çok 
daha zayıftı ve yeni araç verimliliği 
önlemleri ulaşım amaçlı yakıtlar 
üzerinde baskı oluşturmaya başladı. 
Son yıllarda rafinaj kapasite 
artırımları talep büyümesini 
aşarak, ürün spesifikasyonlarının 
katılaştırılması, özellikle de 
2020’nin başında getirilen yeni 
Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO) ikmal kuralları nedeniyle 
zaten zorlanan sektörde sert 
rekabete yol açtı.
Arz tarafında ise jeopolitik, bir 
joker olmaya devam ediyor. İran, 
Libya ve Venezüella’daki üretim 
kayıpları 2018’in başından bu 
yana toplam 3,5 milyon varil/
gün’e ulaşmıştır. Koronavirüsten 
önce dahi piyasalarda var olan 
arz fazlası OPEC+ üreticilerinin 
üretimi azaltmasına yol açmıştır. 
Kısa vadenin ötesine bakıldığında 
petrol piyasasına 2025 yılına kadar 
yeterli bir şekilde arz sağlanacağı 
öngörülmektedir. 

2020 yılında yaşanacak bir 
daralma ve 2021’de beklenen 
sert bir toparlanmanın ardından 
küresel petrol talebi büyümesi 
ulaşım amaçlı yakıtların 
tüketimindeki artışın yavaşlaması 
ile zayıflayacaktır. 2019 ve 2025 
arasında küresel petrol talebinin 
yıllık ortalama 1 milyon varil/gün’ün 
biraz altında artması bekleniyor. Benzin Talebi Gelişimi, 2001 - 2025
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OIL 2020 (devam)
Nafta, sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) ve etan’ın tüm büyümenin 
yarısını teşkil ettiği petrokimya 
endüstrisi her zamankinden 
daha önemli bir etken haline 
gelmektedir. Plastik endüstrisinin 
sürdürülebilirliğini artırmaya 
yönelik çabalar, gelişmekte olan 
ülkelerdeki tüketicilerin istikrarlı 
talep artışıyla karşılaşacaktır. Tek 
kullanımlık plastiklere uygulanan 
yasaklar ve geri dönüşüme ilişkin 
uygulamalar tam olarak uygulansa 
dahi, petrol talebini sadece çok az 
miktarda etkileyecektir. 2025 yılına 
kadar küresel petrol talebi toplam 
5,7 milyon varil/gün artarken, Çin 
ve Hindistan büyümenin yaklaşık 
yarısını oluşturacaktır.

Aynı zamanda dünyanın petrol 
üretim kapasitesinin 5,9 milyon 
varil/gün artması beklenmektedir. 
OPEC dışı tedarik 4,5 milyon varil/
gün artarken OPEC ise ham ve 
doğal gaz sıvıları kapasitesini 1,4 
milyon varil/gün artıracaktır. Bu 
durum İran veya Venezüella’ya 
uygulanan yaptırımlarda bir 
değişiklik olmadığı varsayımına 
dayanmaktadır. ABD, yeni arzın 
en büyük kaynağı olarak artışa 
liderlik etmektedir. ABD’nin büyük 

kaynak potansiyeli göz önüne 
alındığında fiyatların bu raporda 
öngörüldüğünden daha yüksek 
olması durumunda daha fazlasını da 
üretebilecektir. Brezilya, Guyana, 
Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri 
de oldukça yüksek kazanımlar elde 
etmektedir.

Asya petrol talebindeki güçlü 
büyüme petrol üreten ülkeler 
için ihracatlarını artırabilecek 
büyük fırsatlar sunmaktadır. 
Ancak OPEC dışı üretimdeki 
büyümenin birkaç yıl sonra ivme 
kaybetmesi beklenmektedir ve bu 
da OPEC+ ülkelerinin daha fazla rol 
alabileceğine işaret etmektedir. 

Bağımsız üreticilerin yatırımcıların 
baskısına tepki olarak harcamaları 
kısması ve sondaj faaliyetlerini 
geri çekmeleriyle ABD’deki 
genişlemenin hızı yavaşlamaktadır. 
ABD’deki ve diğer OPEC dışı 
ülkelerdeki büyümenin 2022’deki 
yavaşlaması, Orta Doğu’daki OPEC 
üreticilerinin petrol piyasasını 
dengede tutmaya yardımcı olmak 
için muslukları açmasına ve 
böylece petrol tüketen ülkeler için 
önemlerini artırmalarına olanak 
sağlayacaktır.

Yıllık küresel petrol talebi 
büyümesi 1 milyon varil/günün 
oldukça altına düşmektedir.
Küresel petrol talebi 2019-25 
döneminde yıllık ortalama 950 
bin varil / gün artış göstererek 
toplamda 5,7 milyon varil/gün 
büyüyecektir. Bu son 10 yıllık 
dönemde görülen 1,5 milyon varil/
gün yıllık büyüme hızında keskin 
bir azalma anlamına gelmektedir. 
Koronavirüs nedeniyle 2020’de 
zor bir başlangıcın ardından (-90 
bin varil / gün) büyüme 2021’de 
2,1 milyon varil/güne yükselerek 
2025 yılına kadar ulaşım amaçlı 
yakıtlara dönük talep artışındaki 
durgunlukla birlikte 800 bin varil/
güne düşecektir.

İçten yanmalı motorlu taşıtlara yeni 
verimlilik standartları getirilmesi 
ve elektrikli taşıtların piyasaya 
girmesiyle dizel ve benzine olan talep 
bir platoya ulaşacağından petrol 
talebi büyümesi yavaşlamaktadır. 
Kuzey Amerika’daki artan plastik 
talebi ve ucuz doğal gaz sıvılarının 
da yardımıyla petrokimya 
hammaddeleri LPG / etan ve nafta, 
tüm petrol ürünleri talebindeki 
büyümenin yaklaşık yarısını teşkil 
edecektir.

Global Petrol Talebi Gelişimi, 2011 - 2025
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CORONAVIRÜS YAYILIM HIZINI DÜŞÜRMEK İÇİN 
HER ÇALIŞAN NE YAPABİLR?

İyi hijyen uygulaması
 ■ El sıkışmayı bırakın. Selamlaşmanın temas 

gerektirmeyen yöntemlerini kullanın.
 ■ Elleri düzenli olarak ve en az saniye süreyle sabun 

ve su ile yıkayın yada alkol bazlı bir sıvı (kolonya / 
dezenfektan) ile ovalayın.

 ■  Yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan 
kaçının. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı kapatın. 

Aşağıdaki hallerde evde kalmalısınız
 ■ Kendinizi hasta hissediyorsanız,
 ■ Evde aile üyelerinden biri hasta ise.

Çalışma şekli
 ■ Gerekli olmayan iş seyahatleri yapmayın.
 ■ Mümkünse evden çalışın.
 ■ Toplantılarınızı mümkünse sanal olarak yapın.
 ■ Yüz yüze görüşmelerini tekrar gözden geçirin veya 

erteleyin.

Doğru sağlık uygulamalarını uygulayın
 ■ Özellikle çevrenizde birilerinin hasta olması 

durumunda , işinizde ve evinizde sık dokunulan yüzeyleri 
temzileyin dezenfekte edin.

 ■ Bolca uyuyun, fiziksel olarak aktif olun.
 ■ Bol sıvı alın ve sağlıklı besinler tüketin.
 ■ Gıda paylaşımlarınızı kısıtlayın.
 ■ Kalabalık ortamlardan uzak olmaya özen gösterin.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için üyemiz BP’ye teşekkür ederiz.
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

20 Şubat Ham Petrol ve Bazı 
Petrol Ürünlerinin Karayolu 
veya Demiryolu ile İthali, İhracı 
ve Transitine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29 Şubat Bazı Mallara Uygulanacak 
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının 
Yeniden Belirlenmesi Hakkında 
Karar

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

27 Şubat Seyyar Yangın 
Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 
9 ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-8, TS 
EN 3-9/AC) (Tebliğ No: MSG-MS-
2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS 
2020/21)

27 Şubat Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ 
(TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, 
TS EN ISO 15995) (Tebliğ No: MSG 
– MS - 2013/21)’in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No: MSG-MS 2020/26)

29 Şubat Ölçü ve Ölçü Aletleri 
Damga Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANLIĞI

28 Şubat İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

28 Şubat İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

28 Şubat İşyeri Hekimi ve Diğer 
Sağlık Personelinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TİCARET BAKANLIĞI

21 Şubat Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

28 Şubat 5607 Sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa Göre 
Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, 
Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan 
Masraflara İlişkin Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

28 Şubat 5607 Sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa Göre İkramiye 
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

5 Şubat Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra 
No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

20 Şubat Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 517)

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
KURUMU

1 Şubat EPDK Tarifeler
2 Şubat EPDK Cezalar
7 Şubat Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
8 Şubat EPDK Tarifeler 
14 Şubat EPDK Lisanslar
18 Şubat Farklılaştırılmış 
Akaryakıtlara İlişkin Kurul 
Kararında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kurul Kararı
18 Şubat EPDK Tarifeler
19 Şubat Enerji Piyasası Bildirim 
Sistemi Kullanım Talimatına 
İlişkin Kurul Kararında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kurul Kararı
21 Şubat EPDK Cezalar
25 Şubat Dağıtıcılar Arası Akaryakıt 
Ticareti Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kurul Kararı
29 Şubat EPDK Cezalar

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

9 Şubat Ulusal Meslek 
Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No: 2020/3)
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