Mart 2018
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.

BU SAYIDA

■■Enerji Verimliliği Forumu Gerçekleşti
■■Ulusal Petrol Endüstrisi Dernekleri Toplandı
■■Sıfır Atık Seminerleri Sürüyor
■■Mart Ayında 1.822 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
■■S.E.Ç: Uyku Apnesi
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ
“Dünya Enerji Görünümü 2017”başlıklı bir sunum
gerçekleştiren PETDER Yönetim Kurulu Başkanı ve
BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen
ise konuşmasında farklı enerji kaynakları arasında,
yüksek seviyede enerji arzı ve sürekli enerji verimliliği
iyileştirmeleri ile artan bir rekabet olduğuna; dünya,
daha az ile daha çok şey yapmayı öğrendiğinden, artan
enerji talebinin gelecekte çeşitli yakıt karışımlarıyla
karşılanacağına; 2040 yılına kadar petrol, gaz, kömür
ve fosil olmayan yakıtların her biri dünya enerjisinin
yaklaşık dörtte birini karşılayacağına; enerji talebindeki
artışın %40’tan fazlasının ise yenilenebilir enerji ile
karşılanacağına vurgu yaptı.
PETDER etkinlik kapsamında fuarda stantla yer aldı.
9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 29-30 Mart 2018
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak,
fuar açılışında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na
ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Söz konusu plan
kapsamındaki hedefleri ve bunların nasıl uygulanacağını
anlatan Albayrak, enerji verimliliğinin “Milli Enerji ve
Maden Politikası”nın önemli bir yapı taşı olduğunu
ve söz konusu sunumla yeni bir süreci başlattıklarını
söyledi.
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, Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ,
Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve Turkuaz 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.

GÜNDEM
SIFIR ATIK SEMİNERLERİ SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır atık
projesinin adımlarından biri olan “Sıfır Atık - Geleceğe
Değer Kattık” seminerleri Mart ayında Denizli ve
Kocaeli’de devam etti.

bırakılmasını hedeflediği belirtildi ve ekonomiye olumlu
katkılarının olacağının altı çizildi.

ULUSAL PETROL ENDÜSTRİSİ
DERNEKLERİ TOPLANDI

MART AYINDA 1.822 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI

PETDER’in de katılım sağladığı etkinliklerde Valilik,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda
davetli bulundu. Etkinliklerde tiyatro oyuncuları ile sıfır
Seminerlerde projenin öncelikle gelecek nesillere atık konulu canlandırmalar, sokak röportajları ve tanıtım
temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya filmi gösterileri sunuldu.

Avrupa akaryakıt sektörünü temsil eden FuelsEurope
tarafından düzenlenen Ulusal Petrol Endüstrisi
Dernekleri (NOIAs) buluşması 23 Mart 2018 tarihinde
Brüksel’de gerçekleşti.
PETDER’in de katılımcı olduğu toplantının ana gündem
maddesinde 18 Nisan 2018 tarihinde Sofya’da
gerçekleştirilecek olan konferans ve basın toplantısı yer
aldı. FuelsEurope’un “Vision 2050” olarak lansmanını
yaptığı,
sektörümüzdeki karbon
emisyonlarının
nasıl azaltılabileceğini anlatan sunum ve görseller
değerlendirildi.
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PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında,
2018 Mart ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde
gerçekleşti.
Toplam Atık Yağ Miktarı

1.822 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

63 ilde 1.794 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

181

Kat edilen kilometre

99.722

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork
olmak üzere 27 araç

Personel Sayısı

2 saha müdürü, 2 garaj amiri,
23 sürücü ve 20 sürücü
yardımcısı olmak üzere
toplam 47 saha personeli
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S.E.Ç.
UYKU APNESİ
Aşağıda yazılanlar genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bir karar verip uygulamaya geçmeden önce mutlaka
doktorunuza danışın.
Çok şiddetli horladığınız söyleniyorsa, sabahları yorgun
uyanıyorsanız ve gündüzleri uyukluyorsanız uykuda
solunum duraklamaları (uyku apnesi) sorununuz olabilir.
Apne kelimesi Yunanca “soluksuz kalmak” anlamına
gelir. Uyku apnesi erkeklerde kadınlardan 2 kat daha
sıktır ve daha çok orta yaş üzerindeki erişkinlerde
görülür.
Uyku apnesi iki türdedir:
Tıkayıcı Tipte Uyku Apnesi:
Daha sık rastlanan bu apne türünden
boğazdaki kasların havanın geçeceği
alanı kapatacak şekilde gevşemesi
sorumludur.
■■ Merkezi Uyku Apnesi: Bu tür
apne beyinin solunumu kontrol
eden kaslara doğru sinyaller
göndermemesi sonucunda görülür.

■■

bulunması daha çok çocuklarda görülen uyku apnesinin
nedenidir; ancak bazen erişkinlerde de sorumlu olabilir.
■■ Boğazın dar yapıda olması: Bazı kişilerde boğazın
şekli doğuştan dar yapıda olabilir.
■■ Yaş: Uyku apnesi orta yaş üzerindeki erişkinlerde
gençlere göre 2-3 kat daha sıktır.
■■ Alkol, sakinleştirici ve uyku ilaçlarının kullanımı: Bu
maddeler boğaz kaslarının uyku sırasında gevşemesine
neden olurlar.
Merkezi uyku apnesi
■■ Beyin felci veya tümörleri: Bu sorunların varlığında
beyinin solunum ritmini ayarlama fonksiyonu bozulabilir.
■■ Kas ve sinir sistemi hastalıkları: Beyin sapı ve
omurilikle ilgili sinir sistemi hastalıklarında veya bütün
kas sistemini etkileyen bazı hastalıklarda uyku apnesi
görülebilir.
■■ Yüksek rakım: Alışkın olduğunuzdan daha yüksek
rakımdaki uykuda apne riski artar.

BELİRTİLERİ

■■ Gündüz uyuklama
■■ Şiddetli horlama
■■ Uyku sırasında solunum duraklamasının başkaları

tarafından gözlenmesi
■■ Solunum güçlüğü ile uyanma
■■ Ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı ile uyanma
■■ Sabah baş ağrıları

NE ZAMAN HEKİME BAŞVURMALISINIZ?
■■ Horlamanız başkalarını veya sizi rahatsız edecek
derecede şiddetliyse.
■■ Uykudan nefes alma güçlüğü ile uyanıyorsanız.
■■ Uyku sırasında nefes almanızın durakladığına tanık
olunuyorsa.
■■ Gündüz uyuklamaları oluyorsa.

RİSK FAKTÖRLERİ
Tıkayıcı tipte uyku apnesi
■■ Kilo fazlalığı: Boyunun kısa ve kalın olması boğazda
hava yolunun daralmasına neden olur. Kilo fazlalığı
nedeniyle boynun ve boğaz çevresindeki yağ dokusunun
artması uyku apnesini şiddetlendiren önemli bir
etkendir.
■■ Büyümüş bademcikler ve geniz eti varlığı:
Bademciklerin normalden büyük olması ve geniz eti
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SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ
■■ Kilo fazlanız varsa zayıflayın.
■■ Alkol, sakinleştirici ve uyku ilaçlarını kullanmaktan
kaçının.
■■ Yan veya yüzükoyun yatarak uyuyun.
■■ Burun tıkanıklığına neden olan sorunlarınızı tedavi
ettirin.
UYKU APNESİNİN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR
■■ Kalp ve damar sistemi sorunları: Apne sırasında
kandaki oksijenin ani düşmeleri kan basıncının
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S.E.Ç.
■■ Eşle ilgili sorunlar: Uyku apnesi ile birlikte şiddetli
horlama da varsa yatak partnerinin uyuyamaması, hatta
oda değiştirmesi gibi sosyal bir sorun da ortaya çıkar.
■■ Beyin faaliyetleriyle ilgili sorunlar: Uyku apnesi olan
kişiler unutkanlık, yorgunluk ve bezginlik, geceleri
sık idrara çıkma sorunları yaşayabilirler. Çocuklarda
hiperaktivite ve dikkat bozukluğu sendromu görülebilir.
DEĞERLENDİRME
Uyku apnesinin nedeni ve yol açtığı sorunlar birden
çok sisteme ait olabildiği için KBB, Göğüs Hastalıkları,
Kardiyoloji ve Nöroloji uzmanlarının ayrı ayrı
değerlendirmeler yapması gerekebilir.

artmasına, kalp ve damar sisteminin zorlanmasına
neden olur. Uyku apnesi olan kişilerin hemen yarısında
hipertansiyon vardır ve bu da kalp yetmezliği ile beyin
kanaması riskini artırır.
■■ Gündüz uyuklama: Uykudaki bölünmeler nedeniyle
derin bir gece uykusu mümkün olmadığında gündüz
uyuklamaları, halsizlik ve sinirlilik görülür. Uyku apnesi
olan kişiler işte çalışırken, televizyon seyrederken,
okurken, otobüste ve hatta araba kullanırken
uyuklayabilirler.
■■ Başka nedenlerle yapılması gerekebilecek tıbbi
tedavilerle ilgili sorunlar: Tıkayıcı tipte uyku apnesi olan
kişilerde başka nedenlerle yapılması gerekebilecek
ameliyatlarda genel anesteziyle ilgili solunum sistemi
sorunları ile karşılaşılabilir.

Bundan
sonra, bir uyku çalışması ile uykuda
vücudun çeşitli fonksiyonlarının kaydedildiği bir
incelemenin yapılması gerekir. Uyku çalışması, bir
uyku laboratuarlarında veya evde yapılabilir. Uyku
çalışmasında vücudunuzdan bir cihaza bağlanan
kablolar ile uyku sırasındaki solunum ve dolaşım
faaliyetleri, beyin dalgaları, burun ve ağızdan geçen
hava akımları, kol ve bacak hareketleri, kandaki oksijen
düzeyi, horlama sesi, vücut pozisyonları gibi birçok
kriter sürekli kaydedilir ve inceleme sonunda bilgisayarlı
sistemlerde değerlendirilir.
TEDAVİ
Uyku apnesi çoğunlukla kendiliğinden düzelmez.
Tedavisinde kullanılan bir çok yöntem vardır. Hava yolunu
açmak için çeşitli araçlar kullanılabilir. Bazı durumlarda
da ameliyatlarla tedavi daha iyi sonuçlar verir.

Mart 2018 PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için üyemiz SHELL’e teşekkür ederiz.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: ŞUBAT 2018

"2017 ŞUBAT
MİKTAR"

"2017 KÜMÜLE
MİKTAR"

"2018 ŞUBAT
MİKTAR"

"2018 KÜMÜLE
MİKTAR"

Toplam Benzin (m3)

196.813

396.217

214.822

454.320

Toplam Motorin (m )
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)

1.727.360
13.117
33.824

3.452.303
30.781
64.394

1.832.211
10.831
36.882

3.852.251
22.384
77.413

509
201.211

1.007
416.688

337
217.069

937
458.061

CİNSİ
3

Otogaz LPG (ton)

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2017 - Şubat 2018)
Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%9,15

2017 ŞUBAT
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%6,07

214.822

196.813

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2017 | Şubat 2018)

2018 ŞUBAT
MİKTAR

%11,58

%14,66
1.727.360

2017 ŞUBAT
MİKTAR

1.832.211

396.217

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

64.394
33.824

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)
%-6,95

%20,22

36.882

3.852.251

3.452.303

Toplam Fuel Oil (ton)

%-33,79

%9,04

454.320

77.413

937
1.007

509
337

2017 ŞUBAT
MİKTAR

2018 ŞUBAT
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2017 ŞUBAT
MİKTAR

2018 ŞUBAT
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-17,43
%7,88
13.117

2017 ŞUBAT
MİKTAR

201.211

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-27,28
217.069

30.781

416.688

%9,93

458.061

22.384

10.831

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 ŞUBAT
MİKTAR

2018 ŞUBAT
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

* 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.
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER
ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Mart 2018
Benzin CIF ($/ton)

Brent ($/varil)

Motorin CIF ($/ton)

%9,8

%5,5

%8,6

66,63

70,27

607

666,5

1.Mar.18

31.Mar.18

1.Mar.18

31.Mar.18

570

619

1.Mar.18

31.Mar.18

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Mart 2018

Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%4,9

%3,3

%-0,3

5,645

5,919

5,098

5,266

3,32

3,31

1.Mar.18

31.Mar.18

1.Mar.18

31.Mar.18

1.Mar.18

31.Mar.18

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

TÜRKİYE ÜRÜN FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA) - Mart 2018
USD

Benzin (95) (USD/lt)

Motorin (USD/lt)

%8,7

%3,6

%3,7

3,815

3,956

0,481

0,522

0,506

0,524

1.Mar.18

31.Mar.18

1.Mar.18

31.Mar.18

1.Mar.18

31.Mar.18

Türkiye ürün fiyatlarının hesaplanmasında EPDK Aralık 2017 Fiyatlandırma Raporu’nda
yer alan sektör marjları değerleri kullanılmıştır.
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.

Aylık Petrol Bülteni | Mart 2018
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)
344.969

319.898

%7,84

2016

2017

Veriler PwC tarafından 9 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(2014-2018 Ocak-Mart)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(OCAK-MART 2018)

Aylık Petrol Bülteni | Mart 2018
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►► 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.

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

ATIK MOTOR YAĞI BİLDİRİM KANALI

online.cevre.gov.tr

Atık bildiriminin MOTAT üzerinden yapılması zorunludur. online.cevre.gov.tr adresindeki
“Kayıt Başlangıç” formunu doldurmanız ve bağlı olduğunuz Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğ’ne iletmeniz gerekmektedir.

ATIK MOTOR YAĞI BİLGİ
VE DANIŞMA KANALLARI

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.

Petrol Sanayi Derneği

tarafından atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

