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ATIK YAĞ YÖNETİMİ

PETDER 2019 SEKTÖR
RAPORU YAYINLANDI

GÜVENLİ OPERASYON
EĞİTİMİ VERİLDİ
11
Temmuz’da
Omsan
Lojistik tarafından tüm saha
personellerine
PETDER’in
de katılımıyla online Güvenli
Operasyon Eğitimi verildi.

PETDER Yıllık Sektör Raporu
gerek
akaryakıt
sektörü
gerek kamuoyu tarafından
takip edilen önemli bir
kaynak olup, sektöre ilişkin
istatistiksel verilerin yanı sıra
yıl içerisindeki gelişmeleri
de sunuyor. PETDER Sektör
Raporlarının yanı sıra www.
petder.org.tr
web
sitesi,
PETDER
akıllı
telefon
uygulaması, PETDER Atık
Motor Yağı Toplama Projesi
Yıllık Faaliyet Raporu, PETDER
aylık petrol bültenleri ve basın
duyuruları vasıtasıyla sektörü
ve kamuoyunu gelişmeler ve
konular hakkında sürekli ve
düzenli olarak bilgilendiriyor.

Sayfa 6

ATIK YAĞ YÖNETİMİ
TEMMUZ’DA TOPLANAN
ATIK MOTOR YAĞI:
1.868 TON
“Atık
Motor
Yağlarının
Yönetimi Projesi” kapsamında,
Temmuz 2020’de 1.868 ton
atık motor yağı toplandı.
Sayfa 6

ATIK YAĞ YÖNETİMİ
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM
NOKTASI UYGULAMASI
“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
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.

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI

44 44 924

Motor yağı değişimi yapılan
işletmelerin belgelendirilmesi
ve
bildirim
yapmasını
sağlayacak Motor Yağı Değişim
Noktası Uygulaması kullanıma
açıldı.
Sayfa 7

Sayfa 1

S.E.Ç.
DÜŞME VE KAYMA
Düşmeler özellikle sonuçları ve maliyeti
açısından önemlidir. Düşmelerin kemik
kırıkları, düşme korkusu ve bağımsız
hareket edebilme yeteneğinin azalması,
mortalite gibi ağır ve önemli sonuçları
olabilmektedir. Türkiyede olan iş
kazalarının %22’si kayma, takılma ve
düşme ile alakalıdır.
Düşme ve kaymalara karşı alınabilecek
önlemleri üyemiz Aytemiz paylaştı.

Sayfa 8

GÜNDEM
PETDER 2019 SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI
PETDER tarafından hazırlanan
ve akaryakıt dağıtım sektörüne
ilişkin detaylı bilgi ve veriler
içeren 2019 Sektör Raporu
yayınlandı.
PETDER Yıllık Sektör Raporu gerek
akaryakıt sektörü gerek kamuoyu
tarafından takip edilen önemli
bir kaynak olup, sektöre ilişkin
istatistiksel verilerin yanı sıra yıl
içerisindeki gelişmeleri de sunuyor.
PETDER Sektör Raporlarının yanı
sıra www.petder.org.tr web sitesi,
PETDER akıllı telefon uygulaması,
PETDER Atık Motor Yağı Toplama
Projesi Yıllık Faaliyet Raporu,
PETDER aylık petrol bültenleri ve
basın duyuruları vasıtasıyla sektörü
ve kamuoyunu gelişmeler ve
konular hakkında sürekli ve düzenli
olarak bilgilendiriyor. PETDER
2019 Sektör Raporu’nda yer alan
verilerden bazıları şöyle:
Brent Tipi Ham Petrolün
Ortalama Fiyatı 64 $ Olarak
Gerçekleşti.
Brent tipi ham petrol uluslararası
piyasalarda 2019 yılında varil
başına 56 $ civarında bir fiyat ile
başlamış, Nisan ayında 73 $’a kadar
çıkarak yılın en yüksek seviyesine
ulaşmış, yıl sonu itibariyle 68 $’a
inmiştir. 2019 yılında ortalama
Brent tipi ham petrol fiyatı 64 $
olmuştur.
Ham petrol fiyatlarındaki bu
hareketlilik Akdeniz piyasalarındaki
ürün fiyatlarını etkilemiş ve 2019
yılında benzin fiyatları en yüksek
698 $/ ton en düşük 479 $/ton,
motorin fiyatları en yüksek 655 $/
ton en düşük 521 $/ton, LPG otogaz

fiyatları ise en yüksek 469
$/ton en düşük 292 $/ton
olarak gerçekleşmiştir.
Akaryakıt Sektörünün
Parasal
Büyüklüğü
223 Milyar TL.
Akaryakıt
sektörünün
oluşturduğu
toplam
parasal büyüklük 2019
yılında 2018 yılına göre
dövizdeki ve uluslararası
piyasada artan nihai ürün
fiyatlarındaki
yükseliş
sonucunda artan pompa
Akaryakıt Türlerindeki İşlem Hacimleri
satış fiyatının etkisiyle
(Milyar TL) (EPDK, PETDER, TCMB verileri
%6,5 artmış ve 223
kullanılarak hazırlanmıştır.)
milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bu tutarın 95,4 Milyar TL’si ÖTV ve
KDV’dir.
12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi
EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet
Türkiye’de akaryakıt ve LPG
göstermektedir.
Sıvılaştırılmış
sektörlerinden sağlanan dolaylı
Petrol Gazları (LPG) piyasasında
vergilerin toplamı, tüketime de
ise 98 dağıtıcı ve 10.760 otogaz
bağlı olarak 2018 yılına kadar
istasyonu EPDK’dan lisanslı olarak
her yıl artış göstermiş fakat 2018
faaliyet göstermektedir. Akaryakıt
yılındaki düzenleme ile yürürlüğe
ve LPG dağıtım şirketi sayıları
giren eşel mobil sistemi dolayısıyla
tarihinin en yüksek rakamlarına
yaklaşık %5,4 düşmüştür.
2017 senesinde ulaşmış, 2019
yılında
da
nispeten
yüksek
2019 yılında da devam eden eşel
seyretmiştir.
mobil sistemine karşın tüketim
verileri
üzerinden
yapılan
2019’da toplam otomotiv yakıtları
hesaplamalara
göre,
petrol
tüketimi, önceki yıla göre %2,8
sektöründen
sağlanan
dolaylı
oranında azalarak yaklaşık 36,2
vergiler 2018 yılına göre %8,7
milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.
artarak 95,4 milyar TL düzeyine
ulaşmıştır. Bu toplamın 61,9 milyar
Otomotiv
yakıtları
içerisinde
TL’sini ÖTV, 33,5 milyar TL’sini ise
motorinin aldığı pay azalmış,
KDV oluşturmuştur.
benzin türleri ve otogaz LPG’nin
payı ise artmıştır. Otogaz (LPG)
12.898 İstasyonlu Akaryakıt
ve benzin pazarlarının otomotiv
Bayisi Faaliyet Gösteriyor.
yakıtları içindeki payının artmasına
2019 yılı sonu itibarı ile petrol
rağmen, tüketiminin benzinin
piyasasında 5 rafineri, 93 dağıtıcı ve
yaklaşık iki katı büyüklüğüne

Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: EPDK, PETDER)
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GÜNDEM
ulaştığı ve toplam otomotiv yakıtları
pazarının %16,5’sini oluşturduğu
görülmektedir.
Kaçak ve Kayıt Dışı Akaryakıt
ile
Mücadelede
Başarı
Sağlandı.
Türkiye ekonomisinde 2018 yılında
%2,8’lik, 2019 yılında ise %0,9’luk
bir büyüme gerçekleşmiştir. Buna
karşılık otomotiv yakıtları sırasıyla
%1,0 ve %2,8 küçülmüştür.
2010 yılından 2014 yılına kadar
büyümenin altında kalan otomotiv
yakıtları tüketim miktarı, 2015
ve
2016
yıllarında
GSYIH
rakamlarının çok üzerinde bir
büyüme gerçekleşmiştir. Bunun
büyük bir kısmının kaçak ve kayıt
dışı akaryakıt ile mücadelelerden
sağlanan
ilerlemelerden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
411 Bin Ton Madeni Yağ
Tüketildi.
2018 yılında 442.899 ton olarak
gerçekleşen Türkiye madeni yağ
tüketimi 2019 yılında %4,55 azalarak
422.751 ton olarak gerçekleşmiştir.
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak
PETDER tarafından Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde
2004 yılından günümüze kadar
yürütülen “atık motor yağı toplama”
çalışmaları kapsamında ise 15 yılda
81 ildeki 18.459 farklı atık motor
yağı üreticisinden 210.327 sefer
yapılarak toplam 260.176 ton atık
motor yağı toplanmıştır. 2019’da
toplanan atık motor yağı miktarı
20.946 ton olarak gerçekleşmiştir.
PETDER-PwC
Sektör
Çalışmaları Yayınlanıyor.
PETDER
ve
PwC
Türkiye,
PETDER’in Misyonu çerçevesinde
her üç ayda bir yayınlanmak
üzere araştırma ve inceleme
çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Yapılan ilk çalışmada “Akaryakıt
Dağıtım
Sektörünün
Türkiye
Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”
incelenirken
sektörün
diğer
sektörler ile ilişkisi ve değer zinciri
analiz
edilmiştir.
Çalışmada
sektörün
kamu
gelirleri
ve
istihdam tarafındaki doğrudan ve
dolaylı etkileri de ortaya konmaya
çalışılmıştır.
İkinci çalışmada “Akaryakıt Dağıtım
Sektöründeki Fiyat Gelişmelerine
İlişkin
Değerlendirmeler”
incelenirken,
akaryakıt

ürünleri fiyatlarının gelişmeleri
değerlendirilmiş,
akaryakıt
fiyatlarının
oluşumunun
yanı
sıra sektörün ülkemizde kendine
özgü dinamikleri ve uluslararası
ham petrol ve ürün fiyatlarındaki
değişimlerin pompa fiyatlarıyla
ilişkisi ortaya konmuştur.

“Bir Enerji Bir Nefes ile
150.000 Ağaç dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ülkenin orman varlığının artırılması
ve yeşil dokusunun geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla “Bir Enerji
Bir Nefes” projesini başlatmıştır.

Üçüncü
çalışmada
ise
“Akaryakıt Dağıtım Sektöründe
Otomasyon Sisteminin Bütüncül
Değerlendirilmesi”
incelenirken,
akaryakıt sektöründeki otomasyon
sistemleri
sayaçtan
pompaya
bütüncül
bir
şekilde
ortaya
konmaya çalışılmıştır.

Proje kapsamında fidan bedelleri
enerji sektöründeki şirket, dernek
ve birlik üyelerince karşılanarak
ağaçlandırma
çalışmaları
yapılmıştır.
PETDER,
tüm
üyelerinin katılımlarıyla Eylül
2019’da 225.000 TL karşılığında
doğaya 150.000 ağaç kazandırarak
projeye en yüksek katkıyı sağlayan
kurumlardan olmuştur.

Dördüncü çalışmada ülkemizde
“Akaryakıt Dağıtım Sektöründe
Elektronik
Satış
Sistemleri”
değerlendirilmiş; sistemin başta
ülke ekonomisi olmak üzere
kullanıcılara, bayilere ve dağıtım
şirketlerine olan faydaları ve
maliyetleri ortaya konmuştur.

PETDER 2019 Sektör Raporu’nda
bu yıl ayrıca PETDER üyeleri
tarafından sağlanan S.E.Ç. (Sağlık,
Emniyet ve Çevre) makalelerine yer
verilmiştir.

PETDER 2019 SEKTÖR RAPORUNA
ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

EPDK DÜZENLEMELERİ YAYINLANDI
EPDK tarafından 24 Temmuz
2020 tarihli Resmi Gazete’de
“Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol
Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı
Kaynaklardan Teminine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğde,
akaryakıt haricinde kalan petrol
ürünü temin etmek isteyen kişiler,
gerekli bilgi ve belgeleri Kurum
tarafından belirlenen elektronik
altyapı aracılığı ile sisteme
yükleyebileceği ve elektronik
imza ile imzalayarak başvuruyu
tamamlayabileceği belirtilmiştir.
EPDK tarafından ayrıca, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmeliği,
28
Temmuz
2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikle gelen düzenlemeler
özetle aşağıdaki gibidir:
■■ Rafinerici
başvurularında

aranan

ödenmiş
sermaye
miktarı
150.000.000 TL’den 75.000.000
TL’ye indirilmiştir.
■■ Dağıtıcı
lisansı
sahipleri
bayilik teşkilatını korumakla
yükümlü
olacaktır.
Bayilik
teşkilatının
oluşturulamaması
veya
oluşturulduktan
sonra
korunamaması
durumunda,
dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime
gerek olmaksızın otuz gün içinde
gerekli bayi sayısına ulaşması
zorunlu olacaktır.
■■ Bayilik lisansları, akaryakıt
veya ihrakiye alt başlıkları
altında verilecektir. Atık madeni
yağlardan üretilenler hariç olmak
üzere, baz yağ üretilmesi sadece
rafinerici lisansı kapsamında
yapılabilecektir.
■■ Bayilik faaliyeti kapsamında
haklı ve mücbir sebepler hariç
altı aydan uzun süreli pompadan
satış yapılmaması halinde bayilik
lisansları sona erecektir.

lisansı
asgari
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ
PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2020 HAZİRAN

CİNSİ

2019 Haziran

2019 Kümüle

2020 Haziran

2020 Kümüle

Toplam Benzin (m3)

291.303

1.490.683

277.461

1.305.261

Toplam Motorin (m3)

2.430.487

13.634.490

2.577.817

12.848.513

Toplam Fuel Oil (ton)

13.266

163.907

16.352

88.881

Gazyağı (m3)

202

1.536

198

1.545

Otogaz LPG (ton)

309.812

1.523.465

266.779

1.312.832

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Haziran 2019 - Haziran 2020)
Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

2019 Haziran

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%-12,44

%-5,76

%6,06

%-4,75

291.303

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Haziran 2019 - Haziran 2020)

277.461

2.430.487

2020 Haziran

2019 Haziran

2.577.817

1.490.683

13.634.490

1.305.261

Toplam Fuel Oil (ton)

2020 Haziran

Otogaz LPG (ton)

2019 Kümüle

309.812

266.779

%-13,83

163.907

1.523.465
1.312.832

88.881
2019 Haziran

2020 Haziran

2019 Haziran

2020 Haziran

2019 Kümüle

2020 Kümüle

Otogaz LPG (ton)

%-45,77

16.352

13.266

2019 Kümüle

2020 Kümüle

Toplam Fuel Oil (ton)

%-13,89

%23,26

12.848.513

2020 Kümüle

2019 Kümüle

Gazyağı (m3)

Gazyağı (m3)

%-1,98

%0,59

2020 Kümüle

1.545
202

198

1.536

2019 Haziran

2020 Haziran

2019 Kümüle

2020 Kümüle

* 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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SEKTÖREL VERİLER
HAZİRAN AYINDA 76.058 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,2’sini otomobil, %38,8’ini motosiklet, %10,5’ini kamyonet, %6,7’sini
traktör, %1,3’ünü kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %46,0 arttı.
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %71,1, traktörde %30,6, otomobilde %15,7,
kamyonette %3,5, minibüste %2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %73,3, kamyonda %25,5 ve otobüste %0,4 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 519 bin 132 oldu.
Haziran 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-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,3’ü benzin yakıtlıdır.
Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet otomobilin %47,3’ü benzin, %43,5’i dizel, %6,2’si LPG
yakıtlı olup, %3,0’ı elektrikli veya hibrittir. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 714 bin 604 adet otomobilin
ise %38,2’si dizel, %37,2’si LPG, %24,1’i benzin yakıtlı olup, %0,2’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen
otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
AKDENİZ PİYASALARI - Temmuz 2020
USD

Brent ($/varil)

Benzin CIF ($/ton)

Motorin CIF ($/ton)

%22,1

%3,0

%19,6

%1,4

42,03

43,300

6,856

6,950

1.Tem.20

31.Tem.20

1.Tem.20

31.Tem.20

312,500

381,500

1.Tem.20

31.Tem.20

301,750

360,750

1.Tem.20

31.Tem.20

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Temmuz 2020
Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

%3,6

LPG (TL/lt)

%3,5
%9,2

6,121

6,343

5,716

5,917

3,58

3,91

1.Tem.20

31.Tem.20

1.Tem.20

31.Tem.20

1.Tem.20

31.Tem.20

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.
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (kümülatif, ton)

142.524

141.841

%-0,48

2019 Q2

2020 Q2

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır.
Türkiye genelini ifade etmemektedir.

PETDER Tarafından Toplanan Atık Yağ Miktarları
(2016 Ocak-Temmuz - 2020 Ocak-Temmuz)
Miktar (ton)

PETDER Atık Sisteminde İzlenen Atık Üretici Sayısı

14000
12.591
12000

11.534

10.824

9.776

9.966

10000
8000
6000
4000

4.100

3.551

3.863

3.550

2.714
2000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Toplanan Atık Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak;%)
(Temmuz 2020)
Akaryakıt İstasyonu; 58,36; 1%
Askeri Kurumlar; 96,259; 1%
Belediyeler; 690,399; 7%
Endüstri Araç Parkı; 1362,467;
14%

Araç Servisleri; 6172,236; 63%

İnşaat ve Madencilik; 705,569;
7%
Kamu Kuruluşları; 551,091; 6%
Nakliye Firmaları; 94,263; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 34,404;
0%
Yıkama Yağlama; 11,202; 0%
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PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
TEMMUZ 2020

1.868
Ton

1.353

58

Toplanan atık
motor yağı miktarı

Toplama yapılan
nokta sayısı

Toplama yapılan
il sayısı

167

105.671

68

Bertaraf / geri
kazanım tesisine
teslim sayısı

Katedilen kilometre

Çalışan sayısı

ATIK ÜRETİCİLERİNE TEKNİK DESTEK DEVAM EDİYOR
PETDER atık üreticilerine yönelik yeni başlattığı uygulama ile uzaktan erişim sağlayarak, Team Viewer programı
yardımıyla başta MOTAT kurulumu olmak üzere teknik destek vermeye devam etmektedir.

GÜVENLİ OPERASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
11 Temmuz tarihinde Omsan Lojistik tarafından tüm saha personellerine PETDER’in de katılımıyla online Güvenli
Operasyon Eğitimi verilmiştir. Toplantı kapsamında öncelikle PETDER tarafından personellerle tek tek kısa görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Devamında OMSAN tarafından Altın Kurallar (operasyonda dikkat edilmesi gereken tüm kurallar) kapsamında
hazırlanmış eğitim verilmiştir. Toplantının son kısmında ise interaktif bir şekilde devam edilerek geri bildirimler ve
spesifik konular üzerine konuşulmuştur.

6

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI UYGULAMASI (MOYDEN)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık
yağların yönetiminde milat kabul
edilebilecek çalışmaları başlattığını
duyurdu. Bu çalışmalardan ilki
olan “deneme üretimi” yeni
Yönetmelik kapsamında Rafineri
Lisansı almak isteyen atık yağ geri
dönüşüm tesislerine yönelik olarak
Bakanlık, İl Müdürlüğü, TÜBİTAKMAM ve TSE’nin katılımlarıyla
gerçekleştiriliyor. Deneme üretimi
için Bakanlığa başvuru yapan
atık yağ geri kazanım tesislerinde
yaklaşık bir hafta sürecek deneme

üretimi TSE 13369 no’u standarda
uygun olarak atık yağdan baz yağ
üretiminin ispatı amacıyla üretim
prosesi tamamlanıncaya kadar
sürecek.
İkinci çalışma ise motor yağı
değişimi
yapılan
akaryakıt
istasyonları,
tamirhaneler,
servisler, kamu kurum/kuruluşları,
belediyeler, madencilik faaliyeti
gösteren ve diğer motor yağı
değişimi
yapılan
işletmelerin
belgelendirilmesi
ve
bildirim

yapmasını sağlayacak Motor Yağı
Değişim Noktası Uygulamasının
(MoYDeN) Entegre Çevre Bilgi
Sistemi
üzerinden
kullanıma
açılması oldu. Böylece atık yağların
yönetiminin etkin bir şekilde
sağlanması ile, atık yağ rafinasyon
tesislerinin “Sıfır Atık” prensibiyle
yüksek verimde çalışarak katma
değeri yüksek ürünler ede edilmesi,
atık yağların ülke ekonomisine
kazandırılması ve çevre ve insan
sağlığının korunması hedefleniyor.
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SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE
DÜŞME VE KAYMA
Düşme, şiddetli vurma ya da
maksatlı hareketlerin dışında, ani,
kontrol edilemeyen, istemsiz bir
şekilde vücudun bir yerden başka bir
yere ya da nesnelere doğru hareket
etmesi
olarak
tanımlanabilir.
Düşmeler özellikle sonuçları ve
maliyeti
açısından
önemlidir.
Düşmelerin kemik kırıkları, düşme
korkusu ve bağımsız hareket
edebilme yeteneğinin azalması,
mortalite gibi ağır ve önemli
sonuçları olabilmektedir. Türkiyede
olan iş kazalarının %22’si kayma,
takılma ve düşme ile alakalıdır.
Kayma, takılma ve düşmelerin
%50’si merdivendeyken gerçekleşir.
Alacağınız
önlemler,
güvenli
çalışma uygulamaları ile kayma
ve takılma tehlikelerini azaltmaya
yardımcı olabilirsiniz.
Yıkama-yağlama alanları, ön saha
(kanopi altı), market, tuvalet
alanları,
depolar,
merdivenler
düşme ve kayma riskinin daha
yüksek olduğu alanlardır.
Risk Faktörleri: Islak/kaygan
zemin, dağınık bölümler, yetersiz
aydınlatma desteği, serbest ip
ya da kablolar, raylı ekipmanlar,
arızalı ekipmanlar, uygun olmayan
merdiven ve platformlar.
Kaygan zeminler sıklıkla ıslak
alanların
yakınlarında
oluşur.
Ayrıca temizlik, normal olmayan
su akıntıları veya mevsim koşulları
nedeniyle geçici kaygan zeminler
oluşabilir.
Kaygan
zeminlerin
oluşmasına neden olan en büyük
etken, dekoratif olması amacıyla
kaygan
malzemeden
yapılmış
zemin kaplamalarıdır.
Kaygan zeminler uygun olmayan
drenaj sistemi, sıvı veya toz
dökülmüş zeminler veya düzensiz
çalışmaların yetersiz veya göz
kamaştıran
aydınlatma
ile
birleşmesiye
oluşur.
Sıcaklık,
yağmur, kar, buzlanma, ıslak
ve
çürümüş
yapraklar
risk
faktörleridir.
Ayrıca paspas, halı veya karton gibi
yere serilen malzemeler de kaygan
zemin oluşmasına neden olur.

Yeni cilalanmış ve eğimli , metal ve
yosun tutmuş yüzeyler de risklidir.
İstasyonlarda kayma/düşme
riskini anlamak
■■ İstasyonunuzda risk analizi
yaptınız mı?
■■ Zeminlerde pürüzlü, aşınmış
alanlar, delikler, döküntüler, vb.
var mı?
■■ Zeminleriniz
(ıslaklık,
sıvı,
işyerinde yürüttüğünüz işlemlere
bağlı olarak yağmur ya da çamur ya
da toz) ara sıra kayganlaşıyor mu?
■■ Zeminlerin yüzeyinde eşik farkı
ya da değişiklikler var mı?
■■ Kablolar
yerlere
saçılmış
durumda mı?
■■ Çalışanlar uygun olmayan iş
ayakkabıları nedeniyle her an
düşebilir ya da kayabilirler mi?
■■ Zeminler düzenli ve tertipli mi?
■■ Çalışma alanında engelleyici ve
hareketi kısıtlayıcı bir malzeme
(sabit ekipman hariç) var mı?
■■ Kaldırılmaması
gereken
malzemeler işaretlenmiş mi?
■■ Bütün trafik yolları uygun bir
şekilde işaretlenmiş mi?
■■ Çalışma alanları ve trafik yolları
uygun bir şekilde aydınlatılmış mı?
■■ Personeliniz eğitim aldı mı?
■■ Müşterilerin
görebileceği
yerlerde uyarı levhaları/işaretleri
var mı?
■■ Islak alanların temizliğini uygun
malzeme ve yöntemlerle yapıyor
musunuz?
Riskin
azaltılmasında
kullanılabilecek
önleyici
tedbirler
■■ Özellikle yapılan işe bağlı olarak
işyeri zemininin ıslak ve tozlu olma
ihtimaline karşı dikkatli seçilmesi
(yıkama-yağlama alanları, ıslak
zeminler).
■■ Gerektiğinde
kimyasallarla
zeminin kayganlığının önlenmesi;
uygun temizleme yöntemlerinin
kullanılması.
■■ İstasyonun zemininin ve trafik
güzergahının kontrol edilmesi.
■■ Zemindeki deliklerin, çatlakların,
yıpranmış
kaplamaların,
kot
farklılıklarının
giderilmesi
onarılması, kaldırılması; zemin ve
trafik güzergahının temiz olmasının
sağlanması.
■■ Zemindeki gereksiz eşiklerin

kaldırılması ya da sınırlandırılması;
bunların
görünür
olmasının
sağlanması.
■■ Çalışanlara uygun iş ayakkabısı
verilmesi.
■■ Çalışma
alanında,
işyeri
zemininin ve trafik güzergahının
uygun bir şekilde işaretlenmesi.
■■ İşyeri zemininin ve trafik
güzergahının
uygun
şekilde
ışıklandırılması.
■■ Uygun ekipman yerleşimiyle
kabloların çalışanlar için engel
teşkil
etmesinin
önlenmesi;
kabloların koruyucu içerisinde
zemine sabitlenmesi.
■■ Zeminlerde
ve
trafik
güzergahında kaymayı önleyici
ve kolay temizlenir malzeme
kullanılması.
■■ Kullanılan sıvıların tahliyesinin
sağlanması.
■■ Çalışanların eğitilmesi.
■■ Loş
veya
aydınlatılmamış
alanlarda el feneri veya seyyar
aydınlatma kullanılması.
■■ Bakım ve gözetim süreçlerinin
uygulanması.
■■ Meydana gelmiş kazaların/ucuz
atlatılan kazaların raporlanıp analiz
edilmesiyle, yüksek riskli durumdan
başlayarak aksiyon alınması.
Basit önlemler
Güvenli bir hızla yürüyün. Gittiğiniz
yöne bakın, yönünüzü dikkatlice
değiştirin. Koşmayın. Her zaman
uyanık olun. Kaygan bir yüzey
üzerinde, mümkün olan en kısa
adımları atın.
Islak
ve
kaygan
alanlardan
geçerken, ayak parmakları dışarı
bakacak şekilde ve kısa adımlar
atın. Bir penguen gibi yürüyün.
Merdivenlerden inerken önünüz
ükapatacak
eşya
taşımayın,
telefonla konuşmayın ve koşmayın.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için üyemiz Aytemiz’e teşekkür ederiz.
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YASAL DÜZENLEMELER

T.C SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
21 Temmuz Basınçlı Ekipmanlar
Teknik Komitesinin Oluşumu ve
Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: SGM/2014/3)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2020/2)

T.C ENERJİ PİYASASI
DÜZENLEME KURUMU
3
Temmuz
Enerji
Piyasası
Düzenleme Kurulunun 02/07/2020
Tarihli ve 9422, 9430, 9433 ve 9434
Sayılı Kararları
9 Temmuz EPDK Cezalar
24 Temmuz Akaryakıt Haricinde
Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve
Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
28 Temmuz Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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