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COVİD-19 SALGIN
YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA
REHBERİ YAYINLANDI

Mayıs
2020’de
TOBB
bünyesinde;
• Petrol ve Petrol Ürünleri
Meclisi Toplantısı
• Enerji
Sektörü
Meclis
Toplantısı
• TOBB Petrol ve Petrol
Ürünleri
Meclisi
Mevzuat
Komitesi
• TOBB LPG Meclisi Toplantısı
• TOBB LPG Meclisi Teknik
Komite Toplantısı
• LPG Katkı Konulu Çalışma
Grubu Toplantısı düzenlendi.

“COVİD-19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi Bilimsel
Danışma Kurulu Çalışması”
yayınlanlandı.
Rehberde,
akaryakıt
istasyonlarında
alınması gerekn önlemler de
yer almakta.
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SEKTÖREL VERİLER

Sayfa 1

Mayıs 2020’de Brent petrolün
fiyatı %33,6 arttı. Türkiye’de
benzin (95) pompa fiyatındaki
artış %12,4 olarak gerçekleşti.
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Sayfa 5

ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANI
FATİH DÖNMEZ SEKTÖR
TEMSİLCİLERİ İLE
BULUŞTU

“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

ATIK YAĞ YÖNETİMİ
MAYIS’TA TOPLANAN
ATIK MOTOR YAĞI:
754 TON

Sn. Dönmez, Türkiye Enerji
Zirvesi tarafından düzenlenen
çevrimiçi
buluşmada,
PETDER’in
de
aralarında
bulunduğu 600’ün üzerinde
sektör paydaşıyla buluştu.

“Atık
Motor
Yağlarının
Yönetimi Projesi” kapsamında,
Mayıs 2020’de 754 ton atık
motor yağı toplandı.

Sayfa 1

Sayfa 7

S.E.Ç.
ARACINIZ KULANIMA HAZIR MI?
1 Haziran tarihinden itibaren ülke
genelinde seyahat kısıtlamalarının
kaldırılmasıyla pek çok araç
kullanıcısı tekrar trafiğe çıkmaya
başladı.
Eğer siz de uzun bir süre şirket
aracınızı kullanmadıysanız lütfen
bültenimizdeki noktalara dikkat
ettiğinizden emin olunuz.
Sayfa 8
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görüşleriyle
bir
çalışmanın
yapılmasının
faydalı
olacağı
değerlendirilmiştir.
TOBB LPG Meclisi Toplantısı
TOBB LPG Meclisi Toplantısı 6
Mayıs 2020 tarihinde aşağıdaki
gündemle gerçekleşmiştir:
■■ COVID-19 Salgın hastalığına
karşı alınan ekonomik tedbirler
■■ Salgın hastalığın sektörümüze
etkisi ve alınması gereken ilave
tedbirler

Enerji Sektörü Toplantısı
TOBB 7 Mayıs 2020 tarihinde
video
konferans
aracılığıyla
“Enerji Sektörü Meclis Toplantısı”
düzenlemiştir.
TOBB
Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez,
Enerji,
Madencilik,
LPG, Doğal Gaz ve Petrol Sektör
Meclisleri temsilcilerinin katıldığı
toplantıda, ilgili meclis temsilcileri
sektör
problemlerini
dile
getirmiştir. TOBB Petrol ve Petrol
Ürünleri Meclisi Başkanı Ahmet
Erdem Covid-19 dolayısıyla yaşanan
talep düşüşü hakkında bilgi vermiş
ve bir gün önce değerlendirilen
konuları paylaşmıştır. TABGİS
Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ve
PÜİS Başkanı İmran Okumuş da
taleplerini dile getirmiştir.
Petrol ve Petrol Ürünleri
Meclisi Toplantısı
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği’nin (TOBB) Petrol ve Petrol
Ürünleri Meclisi toplantısı 6 Mayıs
2020 tarihinde elektronik ortamda
gerçekleştirilmiştir.
Meclis Başkanı Ahmet Erdem’in
açılış
konuşması
sonrasında,
toplantı
gündeminde
7
Mayıs’ta
TOBB
bünyesinde
gerçekleştirilecek, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in
katılacağı toplantıda, sektörün
hangi problemlerinin paylaşılması
gerektiğinin
değerlendirmesi
olmuştur. Ardından sektörün güncel
konuları hakkında bilgi paylaşımı
yapılmış olup, bu kapsamda
görüşülen başlıca konular;

■■ Uçucu organik bileşikler ile ilgili
düzenlemeler,
■■ 7 Temmuz 2020 tarihinde
zorunlu olacak e-irsaliye ile ilgili
bilgi paylaşımı,
■■ Yeni nesil ödeme kaydedici
cihazların yeni taslağında gelen ek
yükümlülükler,
■■ ETKB tarafından yürütülen
ulusal
stokta
yeni
açılımlar
araştırması,
■■ TSE tarafından istasyonlarda
yapılan mühürleme işlemlerindeki
farklı uygulamalar,
■■ Vergi (KDV) manipülasyonları
aracılığıyla piyasa bozucu faaliyetler
olmuştur.
TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri
Meclisi Mevzuat Komitesi
TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri
Meclisi
Mevzuat
Komitesi
Toplantısı
21
Mayıs
2020
tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda
Akaryakıt
Sektör
Çalıştay
Raporunun
basım
aşamasında
olduğu,
raporda
mevzuat komitesince yapılması
gerektiği ifade edilen çalışmalara
başlanacağı görüşülmüştür. Lisans
Kriterleri ve Dağıtıcılararası Ticaret
ile ilgili olarak EPDK yetkilileri ile
bir toplantı organize edilmesinin
faydalı
olacağı
belirtilmiştir.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV’lerin
eşitlenmesinin dış ticaret açığını
azaltıcı
etkisi
olacağı
ifade
edilmiştir. TS 12820, TS 11939 ve
Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik içeriğinde
farklı uygulamalar bulunmaktadır.
Bu farklılıklar hakkında, dağıtım
şirketlerinin teknik ekiplerinin

TOBB LPG Meclisi Teknik
Komite Toplantısı
TOBB
LPG
Meclisi
Teknik
Komite Toplantısı 12 Mayıs 2020
tarihinde
aşağıdaki
gündemle
gerçekleşmiştir:
■■ TS EN 589 – Koku tayin metodu
standart çalışması
■■ İstasyonlarda satışı yapılan LPG
katkısı çalışma grubu raporu
■■ Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik ile TS 11939
ve TS 12820 standartları arasındaki
farklılıklar
■■ Tank izleme sistemi hakkında
gelinen aşama
■■ Sanayi Sicil Belgesi uygulama
süreci
■■ Geri Kazanım Katılım Payı
Uygulaması hakkında görüşler

ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANI
FATİH DÖNMEZ SEKTÖR
TEMSİLCİLERİ İLE
BULUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Türkiye Enerji
Zirvesi tarafından düzenlenen
çevrimiçi
buluşmada,
PETDER’in
de
aralarında
bulunduğu 600’ün üzerinde
sektör paydaşıyla buluştu.
Çevrimiçi buluşmada enerji
sektörünün
gündemindeki
son
gelişmelere
ilişkin
değerlendirmelerde
bulunan
Bakan Dönmez, elektrik, doğal
gaz ve akaryakıt piyasalarına
ilişkin
değerlendirmelerde
bulundu.
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 26
Mayıs 2020 tarihinde “COVİD-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu
Çalışması” yayınlanmıştır.
Rehberde, akaryakıt istasyonlarında
aşağıdaki önlemlerin alınması
gerektiği belirtilmektedir:
Akaryakıt istasyonları, motorlu araç
yakıtı olarak kullanılan sıvıların
depolandığı, satışının yapıldığı ve/
veya oto lastiği, akümülatör ve bazı
diğer ihtiyaçlarla ilgili satış ve servis
hizmetlerinin verildiği, sosyal ve
ticari faaliyetlerin yürütüldüğü iş
yerleridir.
Akaryakıt
istasyonları
toplum
tarafından sıklıkla kullanıldığından
COVID-19’un
yayılmasını
önlemek için tedbirler alınması
gereken alanlardandır. Akaryakıt
istasyonlarının görünür yerlerine
COVID-19
önlemleriyle
ilgili
bilgilendirme afişleri (el yıkama,
maske kullanımı ve iş yeri içinde
uyulması
gereken
kurallar)
asılmalıdır.
İş Yerine Yönelik Önlemler
■■ Maskesiz ve maskeyi uygun
şekilde kullanmayan (burun ve

ağız kapalı şekilde) kullanmayan
müşteriler içeri alınmamalıdır.
■■ Çalışan ve müşteri dâhil 4
metrekareye 1 kişi olacak şekilde
içeriye müşteri alınmalıdır. Bu
kurala göre iş yeri kapasite bilgisi
kapıya asılmalıdır.
■■ Sosyal mesafe kurallarına (en
az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı,
sıra beklenmesi gereken her yerde
(ödeme alanları vb.) mesafe yer
işaretleriyle belirlenmelidir.
■■ Sıra bekleyen müşteriler iş yeri
dışında sosyal mesafe kurallarına
göre
belirlenmiş
işaretlerde
beklemelidir.
■■ Akaryakıt istasyonu marketi
girişinde müşteriler tarafından
kullanılmak üzere alkol bazlı el
antiseptiği veya en az %70’lik alkol
içeren kolonya bulundurulmalıdır.
El antiseptiğinin doluluk durumu
belirli aralıklarla kontrol edilmeli
ve her zaman dolu olması
sağlanmalıdır.
■■ Müşterilerin akaryakıt istasyonu
marketine tek başlarına girmeleri
istenmelidir.
■■ Akaryakıt istasyonu marketi
dışında sıra oluşması durumunda
sosyal
mesafenin
korunması
sağlanmalı, kalabalık oluşmasını
engelleyecek önlemler alınmalıdır.
■■ Akaryakıt istasyonu marketinde

yer
alan
ürünler
mümkün
olduğunda cam veya tezgâhların
arkasında korumaya alınmalıdır.
■■ Akaryakıt
istasyonu
marketlerinde
ambalajsız
gıda satışı yapan personel tek
kullanımlık eldivenler kullanarak
servis yapmalı, her müşteriden
sonra eldivenler çıkarılmalı ve
kapaklı çöp kutusu/çöp torbasına
atılmalıdır.
■■ Personel ile müşteri arasına,
direkt
temas
kurmalarının
önlenebilmesi ve damlacık yoluyla
bulaşın engellenmesi amacıyla
şeffaf bir bariyer yerleştirilmelidir.
■■ Müşterilerin
ödemelerinde
tercihen temassız olmak üzere nakit
olmayan ödeme yapmaları teşvik
edilmelidir.
Müşterilere Yönelik Önlemler
■■ Müşterilerin akaryakıt istasyonu
marketinin
girişinde
görünür
bir yere asılmış olan ve içeride
uyulması
beklenen
kuralları
açıklayan bilgilendirmeyi okuması
sağlanmalıdır.
■■ Müşteriler, diğer müşteriler
ve çalışanlar ile aralarında sosyal
mesafeyi sağlamaları konusunda
uyarılmalıdır.
■■ Müşterilerin maskeli olarak
akaryakıt istasyonunda alışveriş
yapması sağlanmalıdır. Bu tip
iş yerleri ve genel olarak toplum
içinde kuralına uygun olarak basit
bez maske takılması yeterlidir.
Girişte maskesi olmayanlar için
maske bulundurulmalıdır.
■■ Müşteri akaryakıt istasyonundaki
markete girdiğinde alkol bazlı
el antiseptiği veya en az %70’lik
alkol içeren kolonya ile ellerini
ovalamalıdır.
■■ Müşteriler, akaryakıt istasyonu
marketinde satışa sunulan paketli
olmayan gıda maddelerine seçme
amacıyla dokunmamalıdır. Bu
ürünleri çalışanlar vermelidir.
■■ Müşteriler, akaryakıt istasyonu
marketinde mecbur kalmadıkça
yüzeylere
dokunmamalıdır.
Dokunulduğunda el antiseptiği
kullanılmalıdır.
■■ Müşterilerin
market
içinde
mümkün olduğu kadar kısa süre
kalması sağlanmalıdır.
Personeli Korumaya Yönelik
Önlemler
■■ Çalışan
personelin
COVID19’un bulaşma yolları ve korunma
önlemleri hususunda bilgilenmesi
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sağlanmalıdır.
■■ Ateş, öksürük, burun akıntısı,
nefes darlığı gibi belirtileri olan
personel çalıştırılmamalıdır.
■■ Personel çalışırken ateş, öksürük,
burun akıntısı, nefes darlığı gibi
belirtiler gelişirse, tıbbi maske
takılı olarak sağlık kuruluşuna
yönlendirilmelidir.
■■ Çalışan personelin tümü kuralına
uygun maske takmalı, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli,
değiştirilmesi
öncesinde
ve
sonrasında
el
antiseptiği kullanılmalıdır.
■■ Akaryakıt istasyonuna dahil
açık ve kapalı tüm alanlarda
hizmet verme sırasında müşteri ile
1 metreden daha uzak mesafede
bulunulmalıdır.
■■ Eldivenin doğru kullanılmaması
COVID-19
bulaşma
riskini
artırabileceğinden
çalışanlar
müşteriden para veya fiş alırken
teması önlemek için eldiven
kullanmamalıdır. El antiseptiği
kullanılması yeterli olacaktır.
■■ Çalışan personelin el hijyenine
dikkat etmesi sağlanmalıdır. El
hijyenini sağlamak için, eller en az
20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır.
■■ Antiseptik
içeren
sabun
kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir.
■■ Çalışan
personel
dinlenme
alanlarında en az 1 metrelik
sosyal mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir.
Yemek yerken ya da su/çay/kahve
içilirken, maske çıkarılacağı için
bunun yapıldığı kapalı alanda aynı
anda birden fazla kişinin olmaması
sağlanmalıdır.
■■ Akaryakıt
istasyonlarının

market bölümlerinde yayınlanan/
yayınlanacak
“COVID-19
Kapsamında
Market
ve
Süpermarketlerde
Alınması
Gereken Önlemler” de ayrıca
uygulanacaktır.
■■ Akaryakıt
İstasyonunda
Yeme-İçme ve Dinlenme Tesisi
bulunması durumunda yayınlanan/
yayınlanacak
“COVID-19
Kapsamında Restoran, Lokanta ve
Kafelerle İlgili Alınması Gereken
Önlemler” buralarda da ayrıca
uygulanacaktır.
■■ Akaryakıt İstasyonunda OtoYıkama
Bölümü
bulunması
durumunda
yayınlanan/
yayınlanacak
“COVID-19
Kapsamında Oto Yıkamalarda
Alınması
Gereken
Önlemler”
buralarda da ayrıca uygulanacaktır.
■■ Akaryakıt İstasyonlarında Oto
servis, Tamirhane, Lastik Değişim
İstasyonu bulunması durumunda
yayınlanan/yayınlanacak
“COVID-19 Kapsamında Oto servis,
Tamirhane ve Lastik Değişim
Yerlerinde
Alınması
Gereken
Önlemler” buralarda da ayrıca
uygulanacaktır.
■■ Akaryakıt İstasyonlarında Mescit
bulunması durumunda yayınlanan/
yayınlanacak
“COVID-19
Kapsamında Cami ve Mescitlerde
Alınması
Gereken
Önlemler”
buralarda da ayrıca uygulanacaktır.
Ortam
Temizliği,
Dezenfeksiyonu
ve
Havalandırma
■■ Kapalı alanlar her gün su
ve deterjanla düzenli olarak
temizlenmelidir.
■■ Akaryakıt istasyonu marketinde
özellikle sık dokunulan yüzeylerin
(kapı kolları, telefon ahizeleri,
masa yüzeyleri gibi) temizliğine

dikkat edilmelidir. Bu amaçla,
su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon
için
1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım
küçük çay bardağı) “No: 7681-52-9)
kullanılmalıdır.
■■ Klor bileşikleri ile temizlik
yapılmasının uygun olmadığı yazar
kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon
ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik
alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanmalıdır.
■■ Müşteriler ödeme terminalini
kullanır ve dokunurlarsa hemen
arkasından %70’lik alkol ile
temizlenmelidir.
■■ Temizlik
yapan
personelin
maske ve eldiven kullanması
sağlanmalıdır.
■■ Temizlik sonrasında personel
maske ve eldivenlerini çıkarıp iş
yerindeki çöpe atmalı ve ellerini en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkamalıdır.
■■ İş yerlerinin kapı ve pencereleri
açılarak
sık
havalandırılması
sağlanmalıdır.
■■ Merkezi havalandırma sistemleri
bulunan yerlerde havalandırması
temiz
hava
sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde düzenlenmeli,
havalandırma
istemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici
firma
önerileri
doğrultusunda
yapılmalıdır.
Lavabo ve Tuvaletler
■■ Tuvaletlerde %70 alkollü el
antiseptiği bulundurulmalıdır.
■■ Tuvalet
alanlarına
giriş
kapıları otomatik kapı sistemine
çevrilmelidir. Bu imkân yoksa
tuvalet alanına giriş kapılarını
kolları
çok
sık
dezenfekte
edilmelidir.
■■ Tuvaletlerin zeminleri, klozetler,
pisuvarlar, lavabolar, musluk ve
batarya başlıkları, kapı kolları sık sık
temizlenir, dezenfekte edilmelidir.
■■ Tuvalet ve lavaboların temizlik
saatleri kayıt edilmelidir ve görünür
şekilde asılmalıdır.
■■ Tuvaletlerde eksik malzeme
olmamalı, devamlı sıvı sabun,
tuvalet kâğıdı ve kağıt havlu
bulundurulmalıdır.
■■ El kurutma fanları kullanıma
kapatılmalıdır. Tek kullanımlık
kâğıt havlular kullanılmalıdır.
■■ Tuvalet
temizliği
yapacak
personel eldiven, maske ve gözlük/
siperlik kullanmalıdır.
■■ Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme
ve uyarı afişleri olmalıdır.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ
PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2020 NİSAN

CİNSİ

2019 Nisan

2019 Kümüle

2020 Nisan

2020 Kümüle

Toplam Benzin (m3)

249.373

938.837

143.951

862.364

Toplam Motorin (m3)

2.439.493

8.658.971

1.843.694

8.314.029

Toplam Fuel Oil (ton)

28.342

125.843

11.498

61.152

Gazyağı (m3)

194

1.062

147

1.054

Otogaz LPG (ton)

254.645

957.485

152.789

872.580

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Nisan 2019 - Nisan 2020)
Toplam Motorin (m3)

Toplam Benzin (m3)

249.373

2.439.493
143.951

2020 Nisan

2020 Nisan

938.837

2019 Kümüle

2019 Nisan

8.314.029

2020 Kümüle

2019 Kümüle

2020 Kümüle

Otogaz LPG (ton)
%-8,87

125.843

152.789

2020 Nisan

8.658.971

%-51,41

254.645
11.498

862.364

Toplam Fuel Oil (ton)

%-40

28.342

2019 Nisan

1.843.694

Otogaz LPG (ton)

%-59,43

%-3,98

%-8,15

2019 Nisan

Toplam Fuel Oil (ton)

Toplam Motorin (m3)

Toplam Benzin (m3)

%-24,42

%-42,27

2019 Nisan

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Nisan 2019 - Nisan 2020)

2020 Nisan

957.485

872.580

61.152

2019 Kümüle

2020 Kümüle

Gazyağı (m3)

2019 Kümüle

2020 Kümüle

Gazyağı (m3)
%-0,75

%-24,23

1.054
194

1.062
147

2019 Nisan

2020 Nisan

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
NİSAN AYINDA 40.171 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,9’unu otomobil, %28,3’ünü motosiklet, %11,1’ini kamyonet, %7,4’ünü
traktör, %2,6’sını kamyon, %0,9’unu minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %44,3 azaldı.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1,
otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu.
Nisan 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-Nisan dönemine trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,9’u dizel yakıtlıdır.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %45,9’u dizel, %44,2’si benzin, %6,8’i LPG
yakıtlı olup, %3,1’i elektrikli veya hibrittir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 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 - Mayıs 2020
USD

Brent ($/varil)

Motorin CIF ($/ton)

Benzin CIF ($/ton)
%43,0

%33,6

%35,9

%-2,3

26,44

35,33

6,985

6,826

1.May.20

31.May.20

1.May.20

31.May.20

211,500

302,500

1.May.20

31.May.20

214,000

290,750

1.May.20

31.May.20

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Mayıs 2020
Benzin (95) (TL/lt)
%12,4

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%14,5
%8,0

5,181

5,826

4,778

5,470

3,14

3,39

1.May.20

31.May.20

1.May.20

31.May.20

1.May.20

31.May.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)

77.164
70.891

%8,85

2019 Q1

2020 Q1

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

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

PETDER Atık Sisteminde İzlenen Atık Üretici Sayısı
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Toplanan Atık Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak;%)
(Mayıs 2020)
Akaryakıt İstasyonu; 42,476;
1%
Askeri Kurumlar; 51,15; 1%
Belediyeler; 468,702; 8%

Endüstri Araç Parkı; 845,703;
14%

Araç Servisleri; 3848,678; 64%

İnşaat ve Madencilik; 399,943;
6%
Kamu Kuruluşları; 292,758; 5%
Nakliye Firmaları; 57,682; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 21,203;
0%
Yıkama Yağlama; 8,155; 0%
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PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
MAYIS 2020

754
Ton

722

44

Toplanan atık
motor yağı miktarı

Toplama yapılan
nokta sayısı

Toplama yapılan
il sayısı

88

52.800

43

Bertaraf / geri
kazanım tesisine
teslim sayısı

Katedilen kilometre

Personel 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.
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SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE
ARACINIZ KULANIMA HAZIR MI?
1 Haziran tarihinden itibaren ülke genelinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla pek çok araç
kullanıcısı tekrar trafiğe çıkmaya başladı. Eğer siz de uzun bir süre şirket aracınızı kullanmadıysanız
lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ettiğinizden emin olunuz.
Kış Lastiği: Henüz değiştirmediyseniz, yetkili servislerle iletişime geçerek kış lastiklerini dört
mevsim lastikleri ile değiştirmeyi unutmayınız. Lastik değiştirme randevusu alırken nispeten daha
tenha saatleri tercih edin ve işlem sırasında sosyal mesafe kuralına özen gösterin.
Akü: Aracın çalışmadığı zamanlarda, içindeki elektronik ekipmanlar aküden düşük de olsa bir akım
çekmektedir. Bu düşük akımın zamanla akünüzü bitirmesini engellemek için haftada bir aracınızı
dururken de olsa, en az 5-10 dakika boyunca çalıştırınız.
Gösterge Paneli: Uzun süre çalışmayan araçlarda pek çok farklı arıza ihtimali bulunabilir. Yola
çıkmadan önce aracın altından zemine akan bir sıvının olup olmadığını kontrol edin. Yola çıktıktan
sonra özellikle sürüşünüzün ilk 20 dakikasında gösterge ekranlarında çıkabilecek ikaz işaretlerini
dikkatle gözlemleyin.
Lastik Basıncı: Birkaç hafta boyunca aynı noktada duran lastiklerin, zeminle doğrudan temas
halinde oldukları bölgelerde düzleşmeler görülebilir ve bu durum lastik ömrünü olumsuz etkileyebilir.
Lastiklerinizdeki düzleşmeleri ve deformasyonu önlemek için haftada bir aracınızı bir metre ileri ya
da geri hareket ettirin ve lastik basınçlarınızı düzenli olarak kontrol edin.
Bu noktalara ek olarak, sizlere hijyen açısından aracınızı park etme veya yıkama amaçlı kimseye
teslim etmemenizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Lütfen araç kullanırken trafik kurallarımıza harfiyen
uyduğunuzdan emin olunuz.

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

8

YASAL DÜZENLEMELER

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI
5 Mayıs İthalat Rejimi Kararına Ek
Karar (Karar Sayısı: 2514)

T.C TİCARET BAKANLIĞI
14 Mayıs
Motorlu Araçlar ve
Römorkları
ile
Bunlar
İçin
Tasarlanan Aksam, Sistem ve
Ayrı Teknik Ünitelerin Genel
Güvenliği ve Korunmasız Karayolu
Kullanıcılarının
ve
Yolcuların
Korunması ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği (AB/2019/2144)
14 Mayıs Motorlu Araçların ve
Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar,
Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik
Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/
AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
SGM-2014/33)’in
Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ
14
Mayıs
Yayaların
ve
Diğer
Korunmasız
Karayolu
Kullanıcılarının
Korunması
Hakkında
Motorlu
Araçların
Tip Onayı ile İlgili Uygulama
Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
(SGM: 2010/9)’in Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

T.C ENERJİ PİYASASI
DÜZENLEME KURUMU
9 Mayıs EPDK Cezalar
14 Mayıs EPDK Cezalar
22 Mayıs EPDK Tarifeler
23 Mayıs EPDK Cezalar

T.C ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞI
14 Mayıs Karayoluyla Yolcu
Taşımacılığı Alanında Uygulanacak
Taban/Tavan
Ücret
Tarifesi
Hakkında Tebliğ
18 Mayıs Kıyı Tesislerinde Verilen
Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet
Kalemlerinin Taban ve Tavan
Ücretlerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
15
Mayıs
Karayolları
Genel
Müdürlüğünün
Sorumluluğu
Altında Bulunan Otoyollar ile
Erişme Kontrolünün Uygulandığı
Karayollarında Geçiş Ücretlerinin
Belirlenmesi ve Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

28
Mayıs
Haksız
Fiyat
Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA
KURUMU

30 Mayıs Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)

9 Mayıs Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve
2020/315 Sayılı Kararı

T.C HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI
8 Mayıs Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:
32)
27 Mayıs Gelir Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 311)
27 Mayıs Gelir Vergisi Genel
Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:
312)

BASIN İLAN KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
15
Mayıs
Yeni
Koronavirüs
(COVİD-19) Salgını Sürecinde
195 Sayılı Kanun Kapsamında
Yürürlükte Bulunan Mevzuatın
Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul
Kararı
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