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“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 iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: info@petder.org.tr

 BU SAYIDA
 ■“2016 Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuat Kitabı” 

PETDER Akıllı Telefon Uygulamasında
 ■8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 11-12 Ocak’ta
 ■Boşaltım Süresinde Esneklik Sağlandı
 ■Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 20.559.243 Oldu
 ■PETDER Bilgilendirme Toplantısı Tekirdağ’da 

Gerçekleşti
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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.

 ■Temmuz Ayında 1.379 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
 ■S.E.Ç: Yüksekte Çalışma
 ■Aylık Satış Verileri
 ■Diğer Sektörel Veriler
 ■Madeni Yağ Verileri
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“2016 PETROL VE LPG PİYASALARI 
MEVZUAT KİTABI” PETDER AKILLI 
TELEFON UYGULAMASINDA
PETDER (Petrol Sanayi Derneği) tarafından atık motor 
yağı bildirimlerini kolaylaştırmak üzere geliştirilen 
PETDER Akıllı Telefon Uygulaması App Store ve Google 
Play Store’da yerini aldı.

PETDER ile kullanıcılar arasında çift yönlü hızlı iletişim 
sağlayan uygulamaya artık her yıl güncellenen Mevzuat 
Kitabı da eklendi.

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 “2016 
Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuat Kitabı”na PETDER’in 
www.petder.org.tr web sitesinden de ulaşmak mümkün.
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GÜNDEM

TEMMUZ AYINDA 1.379 TON ATIK 
MOTOR YAĞI TOPLANDI
PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında, 
2016 Temmuz ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde 
gerçekleşti:

Toplam Atık Yağ Miktarı 1.379 ton 
Toplama Yapılan Nokta Sayısı 60 ilde 1.096 nokta
Bertaraf/Geri Kazanım  
Tesisine Teslimat Sayısı 101

Katedilen km 64.197 km 

Araç Sayısı 15 tanker, 3 yarı römork olmak 
üzere 18 araç

Personel Sayısı
4 garaj amiri, 19 sürücü ve 15 
yardımcı sürücü olmak üzere 
toplam 38 saha personeli 

Çalışma Süresi 1.406 saat araç sürüşü, toplam 
6.855 saat 

8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUM 
VE FUARI 11-12 OCAK’TA

PETDER BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI TEKİRDAĞ’DA 
GERÇEKLEŞTİ

BOŞALTIM SÜRESİNDE ESNEKLİK 
SAĞLANDI

Enerji verimliliği konusunun tüm yönleriyle ele alınacağı 
8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı (EVF 2017) 11-
12 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul WOW Convention 
Center’da düzenlenecek. 

Forum ve fuar kapsamında konferans, panel, sergi ve 
ödül töreni gibi etkinlikler yer alacak. Panel etkinlikleri 
çerçevesinde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının 
üst düzey temsilcileri konuşmacı olarak davet 
edilecek, bilgi ve deneyimler paylaşılacak, gelişmeler 
değerlendirilecek ve tedbir önlemleri tartışılacak. 

EVF 217 hakkında detaylı bilgi için: www.evf.gov.tr

13 Temmuz 2016 tarihinde Tekirdağ’da PETDER 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü atık 
üreticilerine mevzuat hakkında, PETDER ise atık motor 
yağı toplama çalışmalar hakkında detaylı bilgi sundu. 
Toplantının son bölümünde katılımcıların sorun ve 
önerileri hakkında görüşüldü. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Terörle 
Mücadele Tedbirleri kapsamında alınması talep edilen 
güvenlik önlemlerine göre, ürünlerin akaryakıt istasyonu 
veya depo çevresi gibi alanlarda bekletilemeden en geç 
saat 24.00’a kadar boşaltılması uygun bulunmuştu. 
Ancak ikmal konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla, 
yazışmalar sonucunda Bakanlık tarafından yeni bir yazı 
yayınlanarak uygulamaya esneklik getirildi. 

TÜİK verilerine göre Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 
toplam 20.559.243 adet taşıtın %53,3’ünü otomobil, 
%16,3’ünü kamyonet, %14,5’ini motosiklet, %8,4’ünü 
traktör, %4’ünü kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini 
otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

115.153 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 115 bin 153 
taşıt içinde otomobil %64,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 
sırasıyla %14 ile motosiklet, %13 ile kamyonet, %5 ile 
traktör takip etti. Taşıtların %3,8’ini ise minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs ayına 
göre %0,7 azaldı. Bu azalış minibüste %15,7, otobüste 
%1,1, kamyonette %13,3, kamyonda %18,5, traktörde 
%15,9 olarak gerçekleşti. Otomobilde %4, motosiklette 
%2,1, özel amaçlı taşıtlarda ise %27,9 artış oldu. 

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39,7 oldu
Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 957 bin 
694 adet otomobilin %39,7’si LPG, %32,8’i dizel, %27,1’i 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı 
ise %0,4’tür.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 
20.559.243 OLDU
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S.E.Ç.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA
Yükseklik nedir? 
Yükseklik kavramı, adım atarak 
çıkamayacağımız yerler olarak  
tanımlanabilir. İnsanın vücut ağırlık 
merkezi (VAM) denge noktası (ikinci 
omur) olarak bilinir ve burası yükseklik 
noktası olarak alınır (yandaki şekil). 
İnsandan insana farklılık gösteren 
yükseklik kavramını tanımlarken temel 
alacağımız ölçü insan bedenidir.

Yüksekte çalışma nedir?
 ■ Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma 

ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan 
çalışma, yüksekte çalışma olarak kabul edilir (Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 5 Ekim 
2013 ve 28786 Sayılı Resmi Gazete).

 ■ İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci 
sırayı, ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler 
almaktadır.

 ■ Occupational Safety and Health Act (OSHA) verisine 
göre 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların 
%85’inin hayatını kaybettiğini göstermektedir.

Yüksekte güvenli çalışma adımları nelerdir? 
Yüksekte güvenli çalışma adımları aşağıdaki gibidir:

 ■ Yüksekte çalışmaktan kaçının.
 ■ Planlama ve organizasyon yapın.
 ■ Risk değerlendirmesi yapın.
 ■ Gerekli çalışma izinlerini alın.
 ■ Çalışma yerlerine güvenli ulaşım sağlayın.
 ■ Toplu koruma tedbirleri uygulayın.
 ■ Tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik 

sistemlerinin kullanımını sağlayın.
 ■ Yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda 

bilgilendirme yaparak gerekli eğitimleri verin.
 ■ Görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü 

altında çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayın.
 ■ Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının düzenli 

olarak kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlayın.

Yüksekten düşmenin nedenleri nelerdir?
 ■ Bilgi Eksikliği
 ■ Personel Atama Yanlışlığı
 ■ İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması
 ■ Mühendislik Uygulamaları Hataları
 ■ Yetersiz Kişisel Koruyucu Donanım
 ■ Yetersiz/Düşük Kaliteli Ekipman Alımı/ Kullanımı
 ■ Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı
 ■ Yetersiz Ödül- Ceza Sistemi Uygulanması
 ■ Güvensiz Çalışma Yöntemleri

Düşme Durdurma (Önleme) sistemleri nedir? 
Bu tür sistemlerin amacı serbest düşüş riskini ortadan 
kaldırmaktır. Paraşüt tipi emniyet kemeri, yavaşlatma 
aparatları, bağlantı elemanları (kancalar, karabinalar, 
lanyardlar ve ankraj bağlantıları), şok emici aparat, 
yatay ve dikey yaşam halatları ve bu halatlara bağlantıyı 

sağlayan halat tutucuların yapılan işe göre uyumlu olan 
kombinasyonlarından oluşmaktadır.  

Sistem Bileşenleri
A. Ankraj Noktası
B. Paraşüt tipi emniyet kemeri
C. Lanyard
D. Düşüş tutucu
E. Dikey yaşam hattı

Düşme önleyici sistemlerde alınması gereken güvenlik 
önlemleri nelerdir?

 ■ Çalışma yerlerinde güvenli korkuluklar, düşmeyi 
önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma 
iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu 
koruma tedbirleri ile çalışanların güvenliği sağlanmalıdır.

 ■ Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen 
ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün 
olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici 
olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin 
özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları 
oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri 
güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanmalıdır. 
Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve 
standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, 
karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri 
bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış 
ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey 
yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve 
benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanmalıdır.

 ■ Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı 
kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak 
çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve 
dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları 
ve yapısal düzenlemelere, projenin hazırlık aşamasında 
belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik 
dosyasında yer verilmelidir. 

 ■ Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının düzenli 
olarak kontrol ve bakımları yapılmalı ve uygun olmayan 
donanımların kullanılması engellenmelidir.

Ayrıca korkulukların aşağıdaki hususlara uygun olması 
sağlanmalıdır:

 ■ Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi 
bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke 
dayanıklı ana korkuluk,

 ■ Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde 
topuk levhası,

 ■ Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 
santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara 
korkuluk. 
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S.E.Ç.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA (devam)
Geri sarmalı düşüş önleyici kontroller nelerdir? 
Ürün yılda bir kez bakım onarım amacıyla servise 
gönderilmelidir.  Periyodik bakım yetkili personelce, 
üreticinin belirttiği şekilde yapılmalıdır. Ekipman 
kontrol ediliyorken üzerindeki işaretlemelerin 
kolayca okunabildiği de kontrol edilmelidir. Ekipman 
kullanılıyorken düşme durdurma meydana geldiyse, 
yeniden kullanılmamalı, düşüş önleyici yetkili mümessil 
tarafından kontrolden geçirilmeli, üreticinin belirttiği 
şekilde kontrol edilerek gerekli çalışma yapılmalıdır.

İlgili kontroller;
 ■ Gövdenin konstrüksiyona (şaryoya) bağlandığı 

karabinanın kontrolü
 ■ Gövde görsel kontrolü
 ■ Halatın görsel kontrolü
 ■ Halatın kancaya bağlandığı noktanın görsel kontrolü
 ■ Kanca görsel kontrolü (kanca kilidi olmalı ve bu kilit 

kendiliğinden kapanır olmalıdır)
 ■ Elle aşağı çekince düşüş önleyici kilitlendiğinin 

kontrolü 
 ■ Kemerlerin doğal renklerinin değişip değişmediği, 
 ■ Şeritlerin yıpranıp yıpranmadıkları (kesik, yırtık, 

incelme, erime, yıpranma, kimyasal madde teması),
 ■ Kemer dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediği, 
 ■ Tokaların gerektiği gibi işleyip işlemediği,
 ■ Madensel bölümlerin şekil değiştirip değiştirmediği, 
 ■ Madensel bölümlerin kırık, çatlak, korozyon, 

malzemede kayıplar pürüzlü tabaka.

Markanın okunur olup olmadığı kontrol edilmelidir 
ve yukarıda belirtilen hususlardan sadece biri dahi 
uygunsuzluk arz ediyorsa, donanım hiçbir biçimde 
kullanılmamalıdır.

1.Reflektif Bant
2.Göğüs Kolonları (ana kolonlar)
3.Göğüs Karabinası
4.Ayar Tokaları
5.D halkaları
6.Bel Bağlantı Kolonları
7.Bacak Kolonları (ana kolonlar) 

1.Reflektif Bant
2.Sırt D ringi (halkası)
3.Bel Yastığı
4.Malzeme Taşıma Halkası
5.Kalça Kolonları (ana kolonlar) 

→

→

Lanyard ve şok emici ekipmanların özellikleri nelerdir?
Lanyard, vücut koşumuna, ankraja, yavaşlama cihazına 
veya güvenlik halatına bağlayan özel olarak tasarlanmış 
halat, kayış veya kalın dokuma şerittir. 

Şok emici ekipmanlar, düşmeyi önleme sisteminin bir 
parçasıdır. Düşme esnasında oluşan enerjiyi boşaltmak 
veya azaltmak için kullanılır. Düşüş durdurma amaçlı 
kullanılan lanyardlar asla şok emicisiz kullanılmamalıdır.

Şok emiciler bir düşüş durumunda, kademe kademe 
açılıp enerjiyi sönümleyerek, kullanıcının bedenine 
gelen şok yükünü ve dolayısıyla kullanıcının bedeninin 
göreceği hasarı azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.

Lanyardla şok emicinin birlikte olduğu ürünler şok emicili 
lanyardlar olarak anılmaktadır. Şok emicili lanyardlar 
kullanılırken serbest düşüş mesafesinin minimum 
5,6 metre olması gerektiği her zaman göz önünde 
bulundurulmalı ve buna uygun önlemler alınmalıdır. 
Bu sistem kullanıldığında çalışma ortamının yere olan 
mesafesine göre ayarlanmalıdır. 

Merdiven kullanılarak yapılan çalışmalarda alınması 
gereken önlemler nelerdir?

 ■ Bütün düz merdivenler bağlanmalı veya tutulmalıdır.
 ■ Merdivenler dikey çizgiden 70°’lik açı teşkil edecek 

şekilde yerleştirilmelidir.
 ■ Merdiven ulaşılmak istenen yüksekliğin en azından 1 

m üzerine ulaşmalıdır.
 ■ Basamakları eksik ya da hasarlı olan hiçbir merdiven 

kullanılmamalıdır.
 ■ Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda 

olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit 
pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el merdivenleri 
güvenli bir şekilde tutturulmalı, ip merdivenler hariç, 
yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenmelidir.

 ■ Kaymasını engellemek için merdivenin duvara olan 
mesafesi boyunun ¼‘ü kadar olmalıdır.

 ■ Merdivenin üst ucu, üzerine çıkılacak yüzeyi en az 1 
m geçmelidir.

 ■ Boyalı merdiven kullanılmasına mümkün olduğunca 
müsaade edilmemelidir; aksi halde boya merdivendeki 
hataları gizleyebilir.

 ■ Merdivende herhangi bir eksiklik olup olmadığı, 
basamaklarının tamam ve düzgün olduğu kontrol 
edilmeden işe başlanmamalıdır.

 ■ Eğer mümkünse merdivenin alt ucunda bir kişi 
sürekli olarak tutması ve emniyetli bir çalışma ortamı 
sağlanması gereklidir. 

 ■ Merdivene 3 nokta kuralı (iki ayak ve bir kol merdivene 
temas edecektir)  uygulanarak çıkılmalı, çıkarken 
mümkünse yük taşınmamalıdır. 

 ■ Merdiven ayaklarının kuvvetli düz ve sabit zeminlere 
konulması sağlanmalıdır.

 ■ Merdivene tırmanmaya başlamadan, iş 
ayakkabılarında, eldivenlerde yağ, çamur veya kaygan 
bir maddenin bulunmadığına dikkat edilmelidir. 



Aylık Petrol Bülteni | Temmuz 2016 5

AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: OCAK-TEMMUZ 2015 | OCAK-TEMMUZ 2016

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ocak-Temmuz 2015 | Ocak-Temmuz 2016)

* 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.

CİNSİ 2015 TEMMUZ 
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 TEMMUZ 
MİKTAR

2016 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 289.332 1.577.274 295.216 1.660.489
Toplam Motorin (m3) 2.244.894 13.275.363 2.213.966 14.271.945
Kalorifer Yakıtı (ton) 4.261 67.508 2.938 61.954
Toplam Fuel Oil (ton) 49.184 315.089 53.038 359.116
Gazyağı (m3) 1.815 14.149 607 6.386
Otogaz LPG (ton) 305.302 1.725.834 318.343 1.774.962

289.332 295.216

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%2,03

2.244.894 2.213.966

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%-1,38

49.184 53.038

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%7,84

1.815

607

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-66,56

4.261

2.938

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-31,05

305.302 318.343

2015 TEMMUZ
MİKTAR

2016 TEMMUZ
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%4,27

1.577.274 1.660.489

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%5,28

13.275.363
14.271.945

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%7,51

315.089
359.116

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%13,97

14.149

6.386

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-54,87

67.508 61.954

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-8,23
1.725.834 1.774.962

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%2,85
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
(AKDENİZ PİYASALARI) - Temmuz 2016

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Temmuz 2016

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.

 TÜRKİYE ÜRÜN FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Temmuz 2016

Türkiye ürün fiyatlarının hesaplanmasında EPDK Temmuz 2016 Fiyatlandırma Raporu’nda 
yer alan sektör marjları değerleri kullanılmıştır.

50,61 42,7

01.Tem.16 31.Tem.16

Brent ($/varil)

%-15,6

476,25 422,75

01.Tem.16 31.Tem.16

Benzin CIF ($/ton)

%-11,2

440,5 375

01.Tem.16 31.Tem.16

Motorin CIF ($/ton)

%-14,9

4,437 4,307

01.Tem.16 31.Tem.16

Benzin (95) (TL/lt)

%-2,9

3,818 3,64

01.Tem.16 31.Tem.16

Motorin (TL/lt)

%-4,7

2,43 2,46

01.Tem.16 31.Tem.16

LPG (TL/lt)

%1,2

2,89 3,018

01.Tem.16 31.Tem.16

USD

%4,4

0,371 0,318

01.Tem.16 31.Tem.16

Benzin (95) (USD/lt)

%-14,1

0,373 0,307

01.Tem.16 31.Tem.16

Motorin (USD/lt)

%-17,7
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MADENİ YAĞ VERİLERİ

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(OCAK - TEMMUZ 2016)

Madeni Yağ Tüketimi (ton)

Veriler PwC tarafından 8 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Kaynak; ton; %) 
(TEMMUZ 2016)

Askeri kurumlar; 452; %4

Belediyeler; 534; %5
Endüstri araç parkı; 1.057; %10

İnşaat Madencilik; 692; %6

Kamu kuruluşları; 516; %5

Nakliye firmaları; 102; %1

Yağ üretim tesisleri; 28; %0

Yıkama yağlama; 11; %0

Araç servisleri; 7.349; %68

Akaryakıt istasyonu; 84; %1

83.837 82.740

2015 2. Çeyrek 2016 2. Çeyrek

%-1,31



 ► Atık yağların 10 Numara Yağ adı altında akaryakıt ticaretine konu edilmesi araçlarda yangına neden 
olur, can ve mal kaybına yol açar. 

 ► Atık motor yağlarının çeşitli amaçlarla tekrar kullanılması, yakıta karıştırılması veya kontrolsüz ortamlarda 
yakılması toprak, hava ve su kirliliğine neden olur.

 ► Atık yağların yasadışı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılması ülke ekonomisine zarar verir. 

İşletmenizden çıkan atık yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde depolayın ve YETKİLENDİRİLMİŞ TEK KURULUŞ PETDER’e teslim edin. 

Kullanılmış yağların geri kazanılması, çevre kirliliğini ve kaynak israfını önler.

41 R 4474 - AY-41-03/22
41 R 4475 - AY-41-03/23
41 R 4476 - AY-41-03/24
41 R 4477 - AY-41-03/27
41 R 4782 - AY-41-03/12
41 R 4783 - AY-41-03/13
41 R 4784 - AY-41-03/14
41 R 4785 - AY-41-03/25
41 R 4786 - AY-41-03/26

PETDER 
Atık Motor Yağı Toplama Sistemi

Araç Plaka ve Lisansları*

* Güncel araç plakaları için 44 44 924 numaralı telefondan 
PETDER ile temasa geçebilirsiniz.

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 
Çevre ve İnsan Sağlığına zararlı olan atık motor yağlarının 
oluşumundan bertarafına usul ve esaslar, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 30 Temmuz 
2008 tarihli 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre; atık motor yağlarının üreticisi veya 
Yetkilendirilmiş Kuruluş dışında gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından toplanması yasaklanmıştır.

Atık yağların Yönetmeliğe aykırı bir şekilde satılması, 
yakılması veya imha edilmesi yönetmelikle yasaklanmış 
olup, aksi uygulamalar 9/8/1983 tarih, 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu’nun 12. ve 26. maddelerinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde adli ve idari para cezası ile 
cezalandırılmaktadır.
Yetkilendirilmiş TEK Kuruluş olan PETDER, Proje 
kapsamında ülke genelindeki atık motor yağı çıkan tüm 
noktalara bedelsiz olarak hizmet götürmektedir.

ATIK MOTOR YAĞI BİLDİRİM VE BİLGİ HATTI

41 R 0918 - AY-41-03/28
41 R 8178 - AY-41-03/17
41 F 0818 - AY-41-03/19
41 R 1891 - AY-41-03/20
41 R 6031 - AY-41-03/15
41 F 3935 - AY-41-03/21
41 F 3294 - AY-41-03/11
41 F 8798 - AY-41-03/16
41 B 3932 - AY-41-03-33

PETDER Akıllı Telefon Uygulamasını 
App Store ve Google Play Store’dan 
indirebilirsiniz.

Petrol Sanayi Derneği tarafından atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.


