Aralık 2019
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
■■Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayınlandı
■■Enerji Tüketici Zirvesi Gerçekleşti
■■Standardizasyona Sanayicimizin Katılımı Çalıştayı

Düzenlendi
■■GEKAP Toplantıları Gerçekleşti
■■LPG Koku Ölçümü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
■■TOBB LPG Meclisi Mevzuat Komitesi Toplandı
■■Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı
Gerçekleşti
■■Tankerlerin Takip ve Denetimi Yapıldı
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■■Bilgilendirme Eğitimleri Gerçekleştirildi
■■Aralık Ayında 2.030 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
■■S.E.Ç.: Topraklama, Katodik Koruma, Paratoner, Parafudur

Ve Statik Elektrik
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
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ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21 Aralık 2019 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikle birlikte;
■■ Atık motor/endüstriyel yağ ayrımı kalkmış, tümü atık
yağ olarak düzenlenmiştir.
■■ Yağ üreticilerine Yetkilendirilmiş Kuruluş üyeliği
zorunluluğu,
■■ Atık yağ kategorileri yerine atık yağ grupları kavramı,
■■ Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına
alınması ve belgelendirilmesi şartı,
■■ Atık yağ geri kazanım tesisi yerine atık yağ rafinasyon
tesisi kavramı getirilmiştir.
Ayrıca Yetkilendirilmiş Kuruluş için aşağıdaki değişiklikler
getirilmiştir:
■■ Pazar temsil oranı %30’dan %10’a düşürülmüştür.
■■ Yetkilendirilmiş Kuruluş tüm atık yağlardan sorumlu
olacaktır (2020 geçiş dönemidir).
■■ Yetkilendirilmiş Kuruluş atık yağların tek toplayıcısı ve
taşıyıcısı olacaktır.
■■ Yetkilendirilmiş Kuruluş atık yağları sadece rafineri
tesislerine teslim edebilecektir.
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.

GÜNDEM
ENERJİ TÜKETİCİ ZİRVESİ
GERÇEKLEŞTİ

GEKAP TOPLANTILARI
GERÇEKLEŞTİ

“Enerji Tüketici Zirvesi” Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “İyi Uygulamalar” temasıyla
25 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

3, 5 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile Geri Kazanım
Katılım Payı (GEKAP) hakkında bir dizi toplantı
gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda bildirim ve beyan
süreçleri, faturalama ve ticari hareketlerden sonra
oluşacak GEKAP yükümlülüğü ile ilgili PETDER görüşleri
iletilmiştir.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açılış konuşmalarını
sonrasında oturumlara geçilmiştir. Oturumlar
■■ 2019’da Enerji Tüketicisi ve Tüketici Hakları
■■ Doğal gazda Tüketici Sorunlarında 2019
■■ Elektrikte Tüketicinin Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar
■■ Akaryakıt ve LPG sektöründe Tüketici İlişkilerinde
Yeni Yaklaşımlar başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.

LPG KOKU ÖLÇÜMÜ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
YAPILDI
2012 yılından bu yana devam etmekte olan LPG koku
ölçümü probleminin sübjektif olmaktan çıkartılarak
objektif hale getirilmesi ile ilgili ODTÜ-PAL Laboratuvarı
tarafından yürütülen deneysel çalışmalara ait çıktılar
hakkında bilgilendirme için 5 Aralık 2019 tarihinde
TSE Teknik Komitesi ile toplantı yapılmıştır. İlerleyen
dönemde çıktılar rapor halinde TSE’ye sunularak koku
ölçümünün milli ek olarak TSE EN 589 standardına
ilave edilmesi beklenmektedir.

Sektörümüzde
iyi
uygulama
örnekleri
ve
yeni
yaklaşımların
değerlendirildiği oturumun
moderatörlüğünü
EPDK
Petrol
Piyasası
Dairesi
Grup Başkanı Özgür Çakır
gerçekleştirmiştir. Sektörü
temsilen
PETDER’den
Serkan Bereket, Aygaz’dan
Gülem Kaya Özden ve
PÜİS’ten Mehtap Bakır
sunumlar gerçekleştirmiştir.

STANDARDİZASYONA
SANAYİCİMİZİN KATILIMI
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katılım
süreçlerini ele almak ve bunlara yönelik iyileştirilecek
hususları tartışmak amacıyla 18 Aralık 2019 tarihinde
TSE Teknik Kurul salonunda sanayicilerle kamu
temsilcilerini bir araya getiren bir çalıştay düzenlenmiştir.
Toplantıda 2023 - Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi
ve 2017-2020 Standardizasyon Strateji Belgeleri ile
tümleşik olarak ve her iki belgede tanımlanmış hedeflere
ne şekilde ulaşılabileceği, belgelerde tanımlanmış
hangi eylemlere öncelik tanınarak süreçlerin işletilmesi
gerektiği, dengeli ve etkin bir paydaş katılımının nasıl
komitelere dahil edilebileceği görüşülmüştür.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2019

TOBB LPG MECLİSİ MEVZUAT
KOMİTESİ TOPLANDI
9 Aralık 2019 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi Mevzuat
Komitesi Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle
düzenlenmiştir.
■■ Şahıs otogaz LPG istasyon sahiplerinin vefatı hali için
mevzuat düzenlemesi ihtiyacı
■■ LPG dağıtıcı ve depolama lisansı sahibi depolarında
otomasyon sistemi kurulması
■■ LPG’nin kullanım alanlarına ilişkin EPDK LPG Dairesi
Başkanlığı’nca yapılmakta olan kitap çalışmasına
sektörden katkı sağlanması
■■ Tanker ve tüp dağıtım araçlarına ait şoförlerin
eğitimleri
■■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmış
mecburi standartların zorunluluk olmaktan çıkması
■■ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı uygulaması
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GÜNDEM
DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2019 TÜRKİYE LANSMANI GERÇEKLEŞTİ
Enerji ve iklim alanlarındaki paydaşları bir araya getiren
bir platform sağlayan Sabancı Üniversitesi İstanbul
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), IICEC Enerji
Konferansı’nın onuncusunu düzenlemiştir. Dünya Enerji
Görünümü 2019 Raporu’nun (World Energy Outlook
2019) Türkiye lansmanının gerçekleştiği konferans
20 Aralık Cuma günü Conrad Hotel İstanbul’da
gerçekleşmiştir.
Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu’nda vurgulanan
bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

petrol arzına bağımlılığı devam ediyor. Bölge, dünya
piyasalarının açık arayla en büyük net tedarikçisi ve
önemli bir LNG ihracatçısı olarak pozisyonunu koruyor.
Bu da, dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan
Hürmüz Boğazı’nın; özellikle ithal yakıta bağımlı olan
Çin, Hindistan, Japonya ve Kore gibi Asya ülkeleri
bakımından küresel enerji ticaretinin atardamarlarından
biri olmayı sürdüreceği anlamına geliyor. Açıklanmış
Politikalar Senaryosunda, 2040 itibarıyla uluslararası
petrol ticaretinin %80’i, Hindistan’ın ithalat ihtiyacının
ikiye katlanması ile birlikte Asya’ya ulaşıyor.

Enerji dünyasına keskin uyumsuzluklar şekil veriyor.
Herkese enerji vaadi ile henüz elektriğe erişimi olmayan
bir milyara yakın insanın olması nedeniyle ortaya
çıkan uyumsuzluk. Sera gazı salımını daha da kısma
zorunluluğunu vurgulayan bilimsel veriler ile enerji
kaynaklı salımın 2018’de rekor kırması arasındaki
uyumsuzluk. Yenilenebilir enerji öncülüğünde hızlı
dönüşüm beklentisi ile fosil yakıtlara bağımlılığın ısrarla
yüksek seyrettiği günümüz enerji sistemleri arasındaki
meydana gelen uyumsuzluk. Petrol pazarlarındaki
dinginlik ile jeopolitik gerilimler ve belirsizliklerin yol
açtığı huzursuzluk arasında ortaya çıkan uyumsuzluk.

Dünyanın “ilk yakıtından” tam olarak yararlanmak
acil bir ihtiyaç
Dünya çapında enerji verimliliğini arttırma hızının
kesilmesi endişe verici bir gelişme. Isıtma, soğutma,
aydınlatma, ulaşım ve diğer enerji hizmetlerinde artış
aynı zamanda meydana geliyor. Küresel ekonominin
enerji yoğunluğunda ilerleme ise azalıyor. 2018’de
görülen %1,2’lik iyileşme, 2010’dan beri görülen
ortalama oranın yarısı civarında yer alıyor. Bu da yeni
enerji verimliliği politikaları oluşturmaya veya mevcut
önlemleri sıkılaştırmaya yönelik çalışmaların eksikliğini
gösteriyor.

Enerji güvenliği ve petrol gündemdeki yerini koruyor.
Enerji sektöründeki büyük hareketlilik, enerji güvenliğine
kapsamlı ve dinamik bir yaklaşımın önemini gösteriyor.
Eylül 2019’da Suudi Arabistan’da meydana gelen
saldırılar, geleneksel enerji güvenliği risklerinin ortadan
kalkmadığını hatırlattı. Bunun yanı sıra siber güvenlikten
aşırı hava koşullarına kadar, devletlerin dikkat etmesi
gereken yeni tehlikeler ortaya çıktı. Daha sıcak yazlar
ve daha soğuk kışlar ve buna bağlı ısıtma ve soğutma
ihtiyacındaki artış nedeniyle 2018’de küresel enerji
kullanımında yüzde yirmilik bir artış yaşandı.

Verimlilik artışındaki sert yükseliş, dünyanın
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosuna yaklaştıran en
önemli etken. Verimlilikte artış için ekonomik açıdan
elverişli tüm fırsatların denenmesi, küresel enerji
yoğunluğunu her yıl %3’ten fazla düşürebilir. Çelik,
çimento ve plastik gibi malzemelerin verimli tasarımı,
kullanımı ve geri dönüşümünü destekleyen çabalar
da bu kapsamda ele alınmalıdır. Bu şekilde artacak
“malzeme verimliliği” bu sektörlerdeki emisyon
artışlarını azaltmada yeterli olabilir. Diğer yenilikçi
yaklaşımlar arasında; elektrik talebini günün daha ucuz
ve salınımın az yoğun saatlerine kaydırmak, tüketicilerin
elektrik faturalarını düşürüp dengelemeye yardımcı
olmak ve emisyonları azaltmak için dijital araçları
kullanmak da yer alıyor.

ABD’nin kaya gaz ve petrol üretimi, küresel pazarı, ticaret
akışını ve güvenliği şekillendiriyor. ABD’deki yıllık üretim
son zamanlarda görülen aşırı yüksek hızları sürdürmese
de, mevcut kaynaklara ilişkin resmi tahminlerdeki
güncellemeler ışığında, ABD’nin Açıklanmış Politikalar
Senaryosuna göre; 2030 yılına kadar küresel petrol
üretimindeki artışın %85’ini, gazdaki artışın ise
%30’unu piyasaya ABD arz edecek. Bu durum ABD’nin
her iki yakıtın ihracatçısı olarak konumunu giderek
güçlendirecektir.
ABD’deki üretim artışı, toplam petrol üretiminde
OPEC ülkeleri ve Rusya’nın payını düşürüyor. Bu oran,
2000’lerin ortalarında %55 iken 2030’da %47’ye
düşüyor; bu durum, petrol piyasasındaki şartları
yönetmeye yönelik çabaların ciddi dirençle karşılaşması
demek. Dünyanın önde gelen üreticilerinin hidrokarbon
gelirleri üzerindeki baskılar, ekonomilerini çeşitlendirme
çabalarının önemini de vurguluyor.
Enerji sistemi hangi yolu takip ederse etsin, Ortadoğu’nun
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2019

Yakıtla ilgili kritik tercihler
Asya’nın hızlı büyüyen ekonomilerine elektrik ve ısı
sağlamak için kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerjiler
yarışıyor.
Açıklanmış Politikalar Senaryosunda, küresel petrol
talebindeki artış, 2025’ten sonra önemli ölçüde
yavaşlayıp 2030’larda yatay seyre geçiyor. Uzun
mesafe kara, deniz ve hava taşımacılığı ile petrokimya
kaynaklı petrol talebi artmaya devam ediyor. Ancak
yakıt verimliliğindeki iyileştirmeler ve yakıt değiştirme
ile, ve çoğunlukla elektriğe dönüşüm nedeniyle; binek
otomobillerdeki petrol kullanımı 2020’lerin sonunda
zirveye ulaşıyor. Akü maliyetlerinin düşmesi de diğer
bir önemli etken. Bu sayede elektrikli otomobiller
birçok önemli pazarda toplam maliyet bakımından
konvansiyonel otomobillerle rekabet halinde.
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GÜNDEM
TANKERLERİN TAKİP VE DENETİMİ
YAPILDI

BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PETDER’in Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi
kapsamında Aralık ayında Kütahya, Konya, Ankara ve
Trabzon illerinde 5 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.

Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi kapsamında,
Aralık 2019’da Edirne ve Konya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri’nde PETDER Bilgilendirme Toplantıları
gerçekleştirilmiştir.
Toplantılarda atık üreticilerine Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü mevzuat hakkında, PETDER ise atık
motor yağı toplama çalışmalar hakkında detaylı bilgi
sunulmuştur. Toplantıların son bölümünde katılımcılarla
sorunlar ve öneriler hakkında görüşülmüştür.

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.

ARALIK AYINDA 2.030 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI
PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında,
2019 Aralık ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde
gerçekleşti.

Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2019

Toplam Atık Yağ Miktarı

2.030 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

60 ilde 1.370 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

228

Katedilen km

91.555

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork
olmak üzere 27 araç

Personel Sayısı

2 garaj amiri, 27 sürücü
ve 22 sürücü yardımcısı
olmak üzere toplam 51 saha
personeli
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S.E.Ç.
TOPRAKLAMA, KATODİK KORUMA, PARATONER,
PARAFUDUR VE STATİK ELEKTRİK
Topraklama
Topraklama. Elektrikli cihazların herhangi bir elektrik
kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle
toprağa gömülü vaziyetteki “topraklama” sistemine
bağlanması yöntemidir.

statik elektrik atlaması sonucu bir yangın veya patlama
oluşabilir. Statik elektriğin tehlikelerinden korunmak
için yanıcı/parlayıcı maddelerin depolandığı, kullanıldığı,
pompalandığı alanlarda büyük bir ciddiyetle topraklama
yapılmalıdır.

Topraklama sistemi oluşan statik elektrik, kaçak akım
ve kısa devre durumlarında tehlikeli akımın toprağa
akmasını sağlayan sistemdir.

Ulusal ve uluslararası otoriteler yanıcı/parlayıcı
maddelerin kendi ağırlıkları ile boşaltılmaları, transferleri
öncesinde ve sırasında topraklama ile irtibatlama
istemektedirler.

Kaçak akım koruma şalteri
Kaçak akım koruma şalterleri, bağlı bulunduğunuz
elektrik şebekesinde bir kaçak akım oluşması
durumunda devreye girerek akımı kesme suretiyle,
bizleri ve yaşam alanlarınızı olası elektrik çarpması ve
yangın gibi tehlikelerden korur.
Uluslararası belirlenen standartlara göre 30 mA kaçak
akımları insan hayatını gözetmek, 300 mA kaçak akım
ise yangın riskini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Topraklama sistemi tek başına bizleri, sınır değerlerin
üzerindeki akımlardan koruyamaz. Kaçak akım
bulunmayan topraklama sistemlerinde topraklama
değeri ne kadar düşük olursa olsun kaçak akımın
şiddetine göre, insan üzerine 30 mA sınırı üzerinde
akım geçebilir. Bu nedenle topraklama ve kaçak akım
şalteri birbirinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmeli ve
tüm yaşam alanların mutlaka kullanılmalıdır.
Statik Elektrik ve Oluşumu
Petrol sektöründe özellikle
ürünün
çalkalanması,
transferi, pompalanması, yer
altı tankına veya bir kaba/
depoya boşaltılması sırasında
oluşabilecek statik elektriğe
büyük önem verilir. Maddelerin
yapısı
gereği,
sürtünme,
karıştırma, sıçrama, taşıma ve
depolama işlemleri sonucunda
statik elektrik yüklenmeleri
oluşur. Statik elektrik, iletken
bir
bağlantı
olmaksızın,
sürtünme ve hareket sonucu
oluşan durgun elektriktir.

Diğer statik elektrik tehlikelerine karşı alınacak önlemler
şunlardır :
■■ Yakıt almadan/doldurmadan önce küçük kaplar/
bidonlar araçlardan çıkarılmalı,
■■ Küçük bidonları açmadan ve yakıt dolumuna
başlamadan
önce
tüm
bidonlar/konteynerler
topraklanmalı ve/veya irtibatlandırılmalıdır.
■■ Vücudumuzdaki elektiriği boşaltmak için tankların
ve topraklama kablolarının dışına fiziksel temasta
bulunmalıdır.
■■ Emniyet etiketi bulunan kaplar/bidonlar kullanmalıdır.
■■ Eski ve paslı kaplar, yıpranmış topraklama bağlantıları
ve teller kullanılmamalıdır.
■■ Yakıt transferi sırasında gerekli olanlar dışındaki tüm
alet ve ekipmanlar kapalı duruma getirilmelidir.
■■ Yakıt ile temas halinde statik elektrik oluşturmamak
için sentetik giysilerden uzak durmalı ve koton pamuklu
giysiler tercih edilmelidir.
■■ EMO tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından
yılda 1 defa topraklama ölçümleri yapılmalı ve bu
ölçümler TSE standartlarında belirtilen kabul değerler
aralığında olmalıdır
■■ Tehlikeli alanlarda (Zone 0-1-2) yapılan çalışmalarda
kişisel koruyucu ekipmanlar eksiksiz giyilmelidir.
Katodik Koruma (Galvanik Anot yöntemi)
Katodik koruma su ve toprak ile çevrili metal yapılardaki
(Boru hatları, LPG tankları vb.) korozyonu önlemek için
kullanılan koruma metodudur.
Dış akım kaynaklı ve Galvanik anot yöntemi olarak ikiye
ayrılır.

Statik elektrik yüklü cisimlerin, birbirleriyle temas
etmeleri veya fazlaca yakınlaşmaları sonucu elektrik
atlaması oluşur ve patlama ve yangın tehlikeleri
meydana gelir.
Statik elektrik birikimini engelleyen en etkin yöntem,
elektrik atlamasına karşı statik elektriği toprağa
boşaltmaktır. Patlayıcı/parlayıcı bir maddenin bir kaba
boşaltılması sırasında kabın ağzına yakın bir yerde
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2019
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S.E.Ç.
TOPRAKLAMA, KATODİK KORUMA, PARATONER, PARAFUDR
VE STATİK ELEKTRİK (devam)
Dış akım kaynaklı yöntemde bir elektrik devresinden
toprağa düşük miktarlarda olsa da akım verildiği için
bu yöntem genel olarak Akaryakıt istasyonlarında tercih
edilmemektedir. Galvanik notlu yöntemde ise Tank
sahasına gömülen anot (magnezyum) ile katot (tank)
arasındaki elektron akışı sağlanarak paslanmanın
(oksitlenmenin) önüne geçilmesi sağlayan sistemdir.
Bu sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden
olan Oksijeni metalden uzak tutmaktır. Korozyon
olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile
gerçekleşir. Korozyonla mücadele özellikle tehlikeli
kimyasalların işlendiği veya depolandığı iş yerlerinde
yasal bir zorunluluk olarak ulusal mevzuatımızda da yer
bulmaktadır.
Yılda bir kere -850 ile -1100 mV arasında olacak şekilde
sistem çalışır tutulmalıdır. EMO sertifikalı mühendis
eşliğinde test yapılıp rapor edilmelidir. İş ekipmanlarının
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
kapsamında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda
asgari yılda bir defa LPG Sisteminin Katodik Koruma ve
Topraklama Raporu yenilenmelidir.
Paratoner
Paratoner (yıldırımsavar) genel olarak havadaki elektrik
yükünü (yıldırım) güvenli bir şekilde toprağa aktarmayı
amaçlayan alettir.
Yıldırım düşmeleri sonucunda;
■■ Can kayıpları,
■■ Yangınlar,
■■ Parlama ve patlamalar,
■■ Bina ve işyerlerinde fiziksel tahribatlar,
■■ Elektrik tesisat tahribatları,
■■ Elektronik aletlerin tahribatları, sıkça yaşanmaktadır.

Paratonerler;
■■ Tesisin en yüksek bölümüne konumlandırılan
yakalama çubukları (paratoner başlığı)
■■ Yüksek saflıkta bakırdan oluşan iniş iletkeni
■■ Toprağa gömülü iletken levha veya çubuklar olmak
üzere 3 ana kısımdan oluşur.
■■ Paratoner
etki
hesaplaması
yapılarak
projelendirilmelidir.
Sağlıklı bir paratoner sistemi ancak uzman kurumlar
tarafından tesis edilebilir.
Mevcut paratoner sistemlerinin periyodik kontrolü; İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği kapsamında belirtilen usul ve esaslar
doğrultusunda asgari yılda bir defa yaptırılmalıdır.
Parafudr
Yüksek gerilim tesislerinde hat arızaları, yıldırım
düşmeleri ve kesici açması gibi manevralar sonucu
meydana gelen aşırı ve zararlı çok yüksek gerilim
şoklarını önleyen koruma elemanlarına parafudr denir.
Parafudrların ayrıca iletim hatlarında meydana gelen
yürüyen dalgaların tahrip etkisini önleme, emniyet
süpabı gibi çalışma, aşırı gerilim dalgalarını toprağa
aktarma gibi görevleri vardır.
Paradurlar elektriksel sistemlerin aşırı gerilim
darbelerine karşı koruması için kullanılırlar.

Normalde pasif durumda bulunan parafudrlar aşırı
gerilimlerde aktif hale gelerek yüksek akımın toprağa
aktarılmasında amacıyla kullanılır.
Parafudrların 3 temel görevi vardır;
1) Yıldırım darbelerine karşı koruma yaparlar. B sınıfı
parafudr kullanılmalıdır.
2) İç aşırı Gerilimlere karşı koruma yaparlar. C sınıfı
paradur kullanılmalıdır. (yüksek gerilim tesislerinde hat
Konut ve işyerlerinde yıldırımdan korunma sistemlerinin arızaları, kesici açması gibi iletim hatlarında meydana
oluşturulması ulusal mevzuatımızda zorunlu tutulmuş gelen aşırı gerilimler)
olup, bu sistemlerin sağlıklı kurulup işletilmesi amacıyla 3) Hassas Cihazların korunması. D Sınıfı paradur
da standartlar yayınlanmıştır.
kullanılmalıdır (otomasyon ve haberleşme hatları vb.).
PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için Aytemiz’e teşekkür ederiz.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: KASIM 2019

2018 KASIM
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KASIM
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

234.742

2.884.094

263.986

2.963.444

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

2.472.472
33.466

28.831.449
276.432

2.614.453
22.411

27.552.927
286.503

221
244.335

3.186
2.961.365

301
269.410

2.827
3.046.276

CİNSİ
3

Otogaz LPG (ton)

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Kasım 2018 - Kasım 2019)
Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

Toplam Motorin (m3)
%-4,43

%2,75

263.986

2018 KASIM
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%5,74

%12,46

234.742

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Kasım 2018 - Kasım 2019)

2.472.472

2018 KASIM
MİKTAR

2019 KASIM
MİKTAR

2.614.453

2.884.094

2.963.444

2019 KASIM
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)
%-11,27

%3,64
301

33.466

27.552.927

Toplam Fuel Oil (ton)

%36,20

%-33,03

28.831.449

276.432

286.503

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

2.827
3.186

221
22.411

2018 KASIM
MİKTAR

2019 KASIM
MİKTAR

2018 KASIM
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%10,26
244.335

2018 KASIM
MİKTAR

269.410

2019 KASIM
MİKTAR

2019 KASIM
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2.961.365

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

%2,87

3.046.276

2019 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
KASIM AYINDA 67.126 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,5’ini
otomobil, %14,3’ünü motosiklet, %12’sini kamyonet,
%5’ini traktör, %1,5’ini kamyon, %1’ini minibüs, %0,6’sını
otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

adet otomobilin ise %38’i dizel, %37,4’ü LPG, %24,2’si
benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü
bilinmeyen otomobillerin oranı %0,3’tür.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla
23.170.769 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların %54’ünü
otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet,
%8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs,
%0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971
adet otomobilin %55,3’ü dizel, %35,3’ü benzin, %5,9’u
LPG yakıtlı olup, %3,5’i elektrikli veya hibrittir. Kasım
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508

Kaynak: TÜİK

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Aralık 2019

Brent ($/varil)

Motorin CIF ($/ton)

Benzin CIF ($/ton)
%5,4

%9,1

USD
%3,5

%7,7

60,49

66

582,75

614,5

584,5

629,25

5,751

5,951

1.Ara.19

31.Ara.19

1.Ara.19

31.Ara.19

1.Ara.19

31.Ara.19

1.Ara.19

31.Ara.19

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA) - Aralık 2019
Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%2,6

%1,2

%1,5

6,81

6,985

6,434

6,51

3,91

3,97

1.Ara.19

31.Ara.19

1.Ara.19

31.Ara.19

1.Ara.19

31.Ara.19

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
Madeni Yağ Tüketimi (ton)
339.942

%-9,92

2018 Q4

306.231

2019 Q4

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

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(2015-2019 Ocak-Aralık)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Ocak-Aralık 2019)
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