
AYLIK PETROL BÜLTENİ
OCAK 2020

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.

“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

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI
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ATIK YAĞ FAALİYET 
DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

TOBB LPG TOPLANTILARI 
GERÇEKLEŞTİ

OCAK AYINDA TOPLANAN 
ATIK MOTOR YAĞI: 
1.498 TON

PETDER Atık Motor Yağı 
Toplama Çalışmalarına İlişkin 
Faaliyet Değerlendirme 
Toplantısı, 30 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleşmiştir. 

TOBB LPG Meclisi Teknik 
Komitesi ve bağlı çalışma 
grubu Ocak ayında üç kere bir 
araya geldi.

PETDER’in yetkilendirilmiş 
tek kuruluş olarak sürdürdüğü 
“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Ocak 2020’de 1.498 ton atık 
motor yağı toplandı.

GÜNDEM

GÜNDEM

DELOITTE 2020 PETROL, 
GAZ VE KİMYASAL 

ENDÜSTRİLERİ GENEL 
BAKIŞ RAPORU

“Deloitte 2020 Petrol, Gaz ve 
Kimyasal Endüstrileri Genel 
Bakış Raporu” yayımlanmıştır. 

Raporda ticari ve ekonomik 
alanda esen sert rüzgarların 
akaryakıt pazarlarında 
belirsizliğe neden olduğu 
belirtilmektedir.

ARAŞTIRMA / RAPOR

ATIK YAĞ YÖNETİMİ

Ocak 2020’de Brent petrolün 
fiyatı %-11,9 düştü. Dolardaki 
hafif yükselişe karşın, Brent 
petroldeki düşüş ülkemizde 
benzin ve motorin pompa 
fiyatlarıda da yansıdı.

SEKTÖREL VERİLER

Sayfa 3

STOK İZLEME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

“LPG Sektöründe Faaliyet 
Gösteren Firmaların 
Depolarında Tank İzleme” 
konulu toplantı 8 Ocak’ta 
EPDK’da gerçekleşti.

GÜNDEM

CORONAVİRÜS

S.E.Ç.

Coronavirüsün mutasyon 
(değişim) yeteneğinden 
dolayı bağışıklama (aşı) 
konusunda henüz yeterli 
yol kat edilememiştir. Grip 
semptomlarının hissedildiği 
aşamada grip tedavisi için 
doktora başvurmakta fayda 
vardır.
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PETDER (Petrol Sanayi Derneği) 
Atık Motor Yağı Toplama 
Çalışmalarına İlişkin Katılımcı 
Faaliyet Değerlendirme Toplantısı, 
30 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 
Point Hotel’ de gerçekleşmiştir. 
Toplantıya proje katılımcılarının 
yanı sıra PETDER’in iş ortakları 
OMSAN ve TAYSPED’in temsilcileri 
de katılmıştır.

Toplantıda, Atık Motor Yağlarını 
Toplama Organizasyonu Operasyon 
Müdürü Volkan Siğinç katılımcılara 
çalışmalara ilişkin detaylı bilgileri 
sunmuş ve katılımcılarla sorunlar 
ve öneriler değerlendirilmiştir.

Siğinç, Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde, 2004 
yılından beri sürdürdüğü çalışmalar 
kapsamında PETDER’in son 15 
yılda toplam 223.894 ton atık yağ 
toplayarak lisanslı işletmelerde 
ham madde, enerji olarak ülkemize 
geri kazandırdığını veya bertaraf 
ettirdiğini belirtmiştir. 

Siğinç, PETDER’in Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
ülke genelinde atık motor 
yağlarının toplanması konusunda 
tek “Yetkilendirilmiş Kuruluş” 
olduğunu hatırlatmıştır.

Siğinç ayrıca, 2018 yılı itibariyle 
tamamen uygulamaya giren 

ATIK YAĞ FAALİYET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

MOTAT’tan (Mobil Tehlikeli Atık 
Takip Sistemi) bahsetmiş, UATF 
(Ulusal Atık taşıma Formu) formu 
basımının durdurulduğunu ve atık 
bildirimlerinin MOTAT üzerinden 
yapılması zorunlu hale getirildiğini 
hatırlatmıştır.

Siğinç’in ardından söz alan 
PETDER Kurumsal İletişim 
Yöneticisi Yasemin Dağ ise 
online olarak gerçekleştirilen 
“Katılımcı Memnuniyeti Anketi”nin 
sonuçlarını paylaşmıştır. 

Sonuçlarda genel olarak 
memnuniyet seviyesinin yüksek 
olduğu görülmüştür. Dağ, 
gelen geribildirimlerin tek tek 
değerlendirildiği ve olası sorunların 
giderilmesi için gerekli adımların 
atıldığı bilgisini paylaşmıştır.

STOK İZLEME 
TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

TOBB LPG TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

Ulusal stok zorunluluğunun takibi 
kapsamında “LPG Sektöründe  
Faaliyet Gösteren Firmaların 
Depolarında Tank İzleme” konulu 
toplantı 8 Ocak 2020 tarihinde 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun yeni binasında 
düzenlenmiştir. 

Toplantıda Sektör temsilcileri 
LPG depolarında tank izleme 
faaliyetinin Mali analizi ile Teknik 
gereksinimleri hakkında bilgi 
paylaşımında bulunmuştur. EPDK 
ve sektör temsilcileri yapılması 
düşünülen sistem hakkında görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır.

 ■ Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
(LPG) Meclisi Teknik Komitesi 
Toplantısı 8 Ocak 2020 tarihinde 
TOBB İkiz Kuleler Ziyaretçi Banko 
Toplantı Salonu’nda (Ankara) 
aşağıdaki gündem maddeleri ile 
gerçekleştirilmiştir:

 - EN 589 milli ek koku konusunda 
yapılan çalışmaları 
 - Binaların yangından korunması 

hakkında yönetmelik ile TS 11939 
ve TS 12820 standartları arasındaki 
özellikle emniyet mesafeleri 
farklılıkları ile ilgili çalışma 
grubunun sonuçlarının görüşülmesi 
 - Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik ve TS 11939 
standardı kapsamındaki çalışmalar 
 - Tüp takip sistemi ile ilgili 

yapılan çalışmalar hakkında genel 
değerlendirme yapılması 
 - TS 13317 standardının 

değerlendirilmesi

 ■ Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 
Meclisi Teknik Komitesine bağlı 
çalışan Çalışma Grubu 16 Ocak 
2020 tarihinde TOBB İstanbul 
Hizmet Binasında BYKHY ile TS 
12820 ve TS 11939 standartları 
hakkında çalışmaları gündemi 
maddesi ile gerçekleştirilmiştir. 

 ■ Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
(LPG) Meclisi Teknik Komitesi 
16 Ocak 2020 tarihinde TOBB 
İstanbul Hizmet Binası’nda EPDK-
otomasyon uygulamaları isteği 
konusu gündemi ile toplanmıştır.
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PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2019 ARALIK (revize)

242.977 255.985

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Benzin (m3)

%5,35

2.346.137
2.508.296

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Motorin (m3)

%6,91

37.538

28.409

2018 Aralık 2019 Aralık

Toplam Fuel Oil (ton)

%-24,32

826

245

2018 Aralık 2019 Aralık

Gazyağı (m3)

%-70,34

248.430
269.816

2018 Aralık 2019 Aralık

Otogaz LPG (ton)

%8,61

CİNSİ 2018 Aralık 2018 Kümüle 2019 Aralık 2019 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 242.977 3.127.071 255.985 3.227.780

Toplam Motorin (m3) 2.346.137 31.177.586 2.508.296 30.047.434

Toplam Fuel Oil (ton) 37.538 313.970 28.409 317.071

Gazyağı (m3) 826 4.012 245 3.074

Otogaz LPG (ton) 248.430 3.209.796 269.816 3.314.728

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Kasım 2018 - Kasım 2019)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Kasım 2018 - Kasım 2019)

3.127.071 3.227.780

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Benzin (m3)

%3,22

31.177.586 30.047.434

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Motorin (m3)

%-3,62

313.970 317.071

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Toplam Fuel Oil (ton)

%0,99

4.012 3.074

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Gazyağı (m3)

%-23,38

3.209.796 3.314.728

2018 Kümüle 2019 Kümüle

Otogaz LPG (ton)

%3,27

* 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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ARALIK AYINDA 63.536 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ocak 2020

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Ocak 2020

66 58,16

1.Oca.20 31.Oca.20

Brent ($/varil)

%-11,9

609,75 557,25

1.Oca.20 31.Oca.20

Benzin CIF ($/ton)

%-8,6

622,75 508,75

1.Oca.20 31.Oca.20

Motorin CIF ($/ton)

%-18,3

5,951 5,983

1.Oca.20 31.Oca.20

USD

%0,5

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

6,985 6,511

1.Oca.20 31.Oca.20

Benzin (95) (TL/lt)

%-6,8

6,511 6,322

1.Oca.20 31.Oca.20

Motorin (TL/lt)

%-2,9

3,97 3,97

1.Oca.20 31.Oca.20

LPG (TL/lt)

%0

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.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,8’ini otomobil, %12,3’ünü kamyonet, %11,5’ini motosiklet, %6,4’ünü 
traktör, %1,5’ini kamyon, %1,5’ini minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,2 arttı.
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste 
%30,6, kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %27, traktörde  %2,5 azaldı.
 
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu.
Aralık ayı sonu itibarıyla 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-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %54,6’sı dizel yakıtlıdır.
Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %54,6’sı dizel, %36,2’si benzin, %5,8’i LPG 
yakıtlı olup, %3,4’ü elektrikli veya hibrittir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin 
ise %38,1’i dizel, %37,3’ü LPG, %24,2’si benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı %0,3’tür.
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (ton)

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

Toplanan Atık Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak;%)
(Ocak 2020)

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

1.297

467

1.764

1.335

1.498

1.033

270

1.448

1.163 1.163

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2016 2017 2018 2019 2020

Miktar (ton)

PETDER Atık Sisteminde İzlenen Atık Üretici Sayısı

Akaryakıt İstasyonu; 14,359; 
1%

Askeri Kurumlar; 14,588; 1%
Belediyeler; 100,69; 7%

Endüstri Araç Parkı; 186,993; 
12%

İnşaat ve Madencilik; 82,498; 
6%

Kamu Kuruluşları; 85,883; 6%

Nakliye Firmaları; 16,735; 1%

Yağ Üretim Tesisleri; 1,116; 0%

Yıkama Yağlama; 0,18; 0%

Araç Servisleri; 994,758; 66%

339.942
306.231

2018 Q4 2019 Q4

%-9,92
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PETDER İktisadi İşletmesi atık 
yağ üreticilerini PETDER’in atık 
yağların toplanmasında tek yetkili 
kuruluş olduğunun ve atık yağların 
yasa dışı satılması, dökülmesi veya 
yakılması durumunda oluşabilecek 
tehlikelerin hatırlatılması amacıyla 
sosyal medya çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilgili görsel 
ve videolarla atık yağ üreticilerine 
ulaşılması ve PETDER ile iletişimin 
kolaylaştırılması hedefleniyor.

PETDER’in çalışmalarını aşağıdaki 
hesaplardan takip edebilirsiniz:

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 
PROJESİ SOSYAL MEDYADA RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 

OCAK 2020

1.498 
Ton

82.748

1.237

51

61

147

Toplanan atık 
motor yağı miktarı

Katedilen kilometre

Toplama yapılan 
nokta sayısı

Personel sayısı

Toplama yapılan 
il sayısı

Bertaraf / geri 
kazanım tesisine 

teslim sayısı

petderofficial

petder_tr

PETDER

PETDER’in Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi kapsamında 
Ocak ayında İstanbul’da 2 
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.

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.

TANKERLERİN TAKİP VE DENETİMİ YAPILDI



ARAŞTIRMA & RAPOR

6

“Deloitte 2020 Petrol, Gaz ve 
Kimyasal Endüstrileri Genel Bakış 
Raporu” yayımlanmıştır. Raporda 
öne çıkan bazı veri ve yorumlar 
aşağıda yer almaktadır.

Ticari ve ekonomik alanda 
esen sert rüzgarlar akaryakıt 
pazarlarında belirsizliğe 
neden oluyor.
2014 fiyat çöküşünden bu yana 
küresel akaryakıt tüketimi hızlı 
bir şekilde artmış olsa da, ticaret 
anlaşmazlıkları ve ekonomik 
büyümede yaşanan yavaşlama, 
2020 petrol piyasasının temellerine 
baskı yapabilir. Birçok bölgede 
yatırımların tamamen durduğu ve 
OPEC’in piyasaları dengelemeye 
zorladığı bir ortamda ABD kaya 
petrolü senelerdir tek başına en 
büyük üretim büyüme kaynağı 
olmaya devam ettiği için tek endişe 
talep değil.

Deloitte, 2020 yılında ABD gayri 
safi yurt içi hasılasının büyümesinin 
yavaşlayacağını, yüzde 25’lik bir 
resesyon ihtimalini ve 2020’deki 
büyümenin son yıllardaki büyümeye 
eşit olma ihtimalinin yalnızca yüzde 
10 olacağını öngörüyor. Küresel 
olarak, ekonomik anlamda sert 
rüzgarlarla karşı karşıya bulunan 
bazı ülkeler olduğu için bu tablo çok 
farklı değil. Ticari anlaşmazlıklar 
sadece Asya’yı değil, aynı zamanda 
Avrupa’yı da kapsayacak şekilde 
genişledi ve birçok ülkedeki yüksek 
borçlar ve zayıf para birimleri pek 
iyiye işaret değil. Rafine ürünlere 
ve dolayısıyla petrole olan talep, 
küresel ekonomideki durumu takip 
etme eğiliminde; ikincisine olan 
talep yavaşlamaya başlarsa, ilki de 
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büyük olasılıkla yavaşlayacaktır. 
Ayrıca, IMO2020 gibi düzenleyici 
değişiklikleri ürün talebinde kısa 
vadeli değişikliklere yol açabilir 
ve daha düşük kükürtlü yakıt 
gereksinimlerini karşılamak üzere 
deniz motorinin (marine gasoil) 
olası hızlı artışı karşılamak için 
ihtiyaç duyulan ham petrol türlerini 
değiştirebilir. Rafineriler, ellerinde 
yeterince IMO2020 uyumlu 
düşük sülfürlü yakıtları olmayıp, 
genel olarak çok fazla ürüne sahip 
olma durumuyla kendilerini 
sıkışmış halde bulabilirler. Ancak 
fiyatların düşük ve değişken 
olmasına karşın ABD kaya petrolü 
üretiminin büyümeye devam ettiği 
önceki yılların aksine, pek çok 
işletmecinin kötü piyasa duyarlılığı, 
yatırımcı şüpheciliği ve nakit akışı 
kısıtlamaları karşısında sermaye 
disiplinine odaklandığını gördük. 
Permiyen Havzasından gelen 
üretim 2020 yılında azalırsa, ki bu 
oldukça belirsizdir, bu OPEC’nin 
işini kolaylaştıracaktır. 2019 yılı 
ortası OPEC ve OPEC dışı ülke 
(örneğin Rusya) anlaşması, üretim 
hedeflerini günde 1,2 milyon varil 
azaltmasına karşın, küresel petrol 
ve akaryakıt stokları 2018 ve 2019 
yıllarında artış kaydetti. Düşük kaya 
petrolü üretiminin ile birlikte OPEC 
kotaları, 2020 yılında piyasayı 
dengeli hale getirebilir ve fiyatların 
zayıflamasına karşı bir yastık görevi 
görebilir.

Güvenliği arttırılması ve 
küresel petrol arzına talebin 
azalması.
Küresel petrol arzı güvenliğinin 
tarihsel açıdan önemli sorunu, 
1991 Körfez Savaşından bu yana en 
büyük münferit arz kesintisine yol 
açan Suudi Arabistan’daki kritik 
tesislere düzenlenen bir saldırıyla, 
2019 yılı Eylül ayı ortasında 
sektörün ön planını geri döndü. 
Bununla birlikte, bir günlük bir 
dalgalanma sonrasında fiyatlar 
hızla son ticaret aralıklarına geri 
döndüğü için piyasanın bozulması 
büyük ölçüde önlendi.

Ve her ne kadar bu olay dramatik 
olsa da, küresel pazar diğer iki büyük 
üretici olan İran ve Venezuela’dan 
gelen arzın yavaş yavaş azaldığını da 
gördü; ilki büyük oranda ekonomik 
yaptırımlardan, ikincisi ise genel 
olarak hem yaptırımlardan hem 

de Venezuela petrol sektöründeki 
yatırım ve işletme koşullarının 
sürekli olarak bozulmasından 
kaynaklanıyor. Bu nedenle, 2020 
yılında arz güvenliği daha büyük 
bir sorun olabilir. Mevcut pazar 
ortamında arz riskini azaltabilecek 
faaliyet alanında bir dizi faktör 
mevcuttur:

 ■ Batı Yarımküre üreticilerinin 
artan arzı; Amerika Birleşik 
Devletleri ve Brezilya, sırasıyla 
karada yaptıkları kaya petrolü 
faaliyetleri ve derin deniz faaliyetleri 
gelen arz varillerinde büyüme 
sağlıyor. İkisi birlikte, 2019 yılının 
ilk dokuz ayında günlük 1,4 milyon 
varil sıvı (ham petrol, kondensatlar 
ve NGL’ler dahil) arzı eklediler. 
Kanada petrollü kumları, pazarın 
ihtiyacı olması halinde mevcut 
projelerden daha fazla varil tedarik 
edebilir.

 ■ Eylül 2019 itibariyle 2,9 milyar 
varil olan OECD ülkelerindeki 
sağlıklı ticari ham petrol stoku, 
ihtiyaç olması halinde uzun süreli 
bir arz kesintisini telafi etmeye 
yeterli gibi görünüyor.

 ■ OPEC ile OPEC dışı ülkeleri 
kapsayan Viyana anlaşması ülkeleri 
arasındaki üretim kısıtlama 
anlaşması hala yürürlükte 
olup, yedek üretim kapasitesini 
korumaktadır. İhtiyaç olması 
halinde, sıkışık arz koşullarında 
pazara varilleri geri ekleme 
konusundaki bir ayarlama büyük 
olasılıkla mümkün gözükmektedir.

2020 yılında küresel ekonomilerin 
potansiyel olarak zayıflaması 
nedeniyle daha düşük talep 
kaynaklı bir büyüme görünümü 
elde edebileceğimizi de varsayarsak, 
bazı önemli üretim ülkelerinde 
güvenlik riskleri karşısında bile, arz 
güvenliğinin makul ölçüde sağlam 
olduğu sonucuna varabiliriz.

Sıvılaştırılmış doğal gaz 
hacimleri yükseldi, ancak 
devlet destekli.
yeni projeler zor olacak. 2016 
yılından bu yana ABD sıvılaştırılmış 
doğal gaz ihracat büyümesi 
katlanarak arttı ve 2019 yılında 
ilk kez 5 milyar metreküpü (bcfd) 
aştı. Henüz büyümesi durmadı ve 
mevcut inşaat projeleri tamamlanıp 
tamamen kapasite artırıldığında, 
ihracat kapasitesi 2021 yılı itibariyle 
10 milyar metreküpe kadar 
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çıkabilir. Avrupa ve Asya fiyatları 
son on yılın en düşük seviyesinde 
olmasına rağmen Henry Hub 
fiyatları daha da düşük kalarak ABD 
sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının 
yumuşak küresel doğal gaz pazarına 
olan rekabet gücünü destekliyor. 
Bu, mevcut ihracatçıların kârlarını 
azalttı ancak 2020 yılında yaptırım 
yapmak isteyen proje geliştiricileri 
için daha büyük bir zorluk 
oluşturuyor ve ufukta gözüken tek 
sert rüzgar değil.

Petrol ve gaz yatırımcıları, başta 
Amerikan kaya petrolü şirketleri 
olmak üzere petrol ve gaz 
şirketlerinin yavaşlamasına rağmen 
verimliliklerini arttırmalarını 
umuyorlar. 2019 yılı etkileyici 
bir hacim artışı, orta dereceli 
sermaye harcamaları, zayıf işletme 
nakit akışları ve bir geri dönüş 
bekleyen bir sabırlı yatırımcı tabanı 
oluşturdu. Ancak yüksek puanlı 
supermajors olarak adlandırılan 
dev enerji şirketlerinin temettü 
getirileri (yüzde 4’ün üzerinde) 
ve iyi şekilde sermayelendirilmiş 
ABD’li orta dereceli şirketleri (yüzde 
7’ye yakın) piyasadaki birçok riskli 
önemsiz tahvilden daha yüksek 
şekilde kote edilmiş olsa bile, 
sektöre yapılan yatırımlar sessiz 
kalmaya devam etti. Aslında, dünya 
genelinde borsaya kote şirketlerdeki 
petrol ve gaz endüstrisinin piyasa 
sermaye payı, 2019 yılı döneminde 
tüm zamanların en düşük oranı 
olan yaklaşık %4,5’e düştü.

Sektörün finans piyasalarına olan 
çekiciliğinin azalmasının nedenleri, 
düşük ve istikrarsız petrol fiyatlarını 
aşıyor ve yatırımcılar da dahil 
olmak üzere herkesin kabul ettiği 
ve artık yeni normal olarak gördüğü 
uzun vadedeki arz büyümesini 
azalmış durumda.  İşletmeciler 
ve tedarikçiler arasındaki 
her türlü maliyet ve orantısız 
ilişkilerde büyüme ve sermaye 
ve nakit akışı dengelemesi (borç, 
yatırım ve dağıtım) konusundaki 
değişen öncelikler, yatırımcıların 
güvenini ve sektörün cazibesini 
sekteye düşürmektedir. Aslında, 
operasyonel ve teknolojik liderliğin 
yönlendirdiği tedbirli bir mali 
yönetim stratejisi yatırımcıların 
güvenini korumak veya geri 
kazanmak için çok önemli olabilir 
ve birçok şirket burada mükemmel 

bir ilerleme kaydetse de, finansal 
piyasalar hala ihtiyatlı bir mali 
performansın sürdürülebileceğini 
görmek için beklemektedir.

Kaya petrolü faaliyetlerinin 
verimlilik artışlarının 
yavaşlaması ve küresel ekonomik 
yavaşlama korkusuyla 2020, 
sektör için bir başka zorlu yıl 
daha olacak. Yatırımcıların 
kaya petrolü işletmecilerinin 
sermaye verimliliklerini nasıl 
iyileştirdiklerini yakından 
izlemeleri beklenir. Bu da en iyi 
tamamlama tasarımları yoluyla 
önemli kaya havzalarında 
yaklaşık yüzde 20-25 oranında 
geliştirilebilir. Ayrıca, özellikle 
petrol sahası hizmetleri ve altyapı 
sağlayıcıları başta olmak üzere 
ilgili alt sektörlerin, marjlarından 
ve sürdürülebilirliğinden ödün 
vermeden işletmecilerinin yeni 
verimlilik elde etmelerine ve 
maliyetlerden tasarruf etmelerine 
nasıl yardımcı olabileceğini de 
dikkate alacaklardır.

Petrol ve gaz şirketlerinin 
operasyonel liderliğinin sergilemesi 
ve yatırımcıların bu şirketleri 
bulma ve bunlara yatırım yapma 
konusundaki sabrı, 2020 yılında her 
ikisi için de büyük bir fırsat olarak 
ortaya çıkıyor. 1,450 ABD’li imalat 
firmasının on yıllık analizine göre, 
bir şirketin serbest nakit akışındaki 
bir dolarlık artış, şirketin toplam 
piyasa değerinde 1,6 kat artış 
sağladı.  Operasyonel mükemmellik 
ve mali disipline odaklanıldığında 
herkes kazanıyor.

Enerji geçişi petrol ve gaz 
sektöründe ivme kazanıyor.
Fosil yakıt talebinin yüzyılın 
ortasında zirveye çıkması 
bekleniyor, ancak tam olarak ne 
zaman olduğu konusunda net bir 
fikir birliği yok. Bazı tahminler 
birleşik petrol, gaz ve kömür 
tüketimi için 2030 yılına kadar 
durgunluk olarak öngörse de, 
diğerleri 2050 yılına kadar zirve 
yapmasını beklemiyor. Belirsizlik, 
sektörde yeni bir durum değil.  Petrol 
ve gaz şirketleri, yalnızca üst düzey 
görünümlerde ve senaryolarda 
değil, aynı zamanda emtia 
fiyatlarında, teknolojilerinde ve 
jeopolitikte de belirsizliğe alışıklar. 
Ancak enerji geçişi, bu şirketler 

için tamamen yeni zorluklar teşkil 
ediyor ve petrol ve gaz işletmeleri 
için uzun süredir devam eden pazar 
yapıları, değer zincirleri, müşteri 
tercihleri ve ekonomik etkenler 
açısından aksamaya neden olabilir.
Son yıllarda yapılan tartışmalara 
rağmen, çıkmaza düşmüş varlıkların 
oluşturduğu risk gündemde ve 
merkezde değildir. Asıl zorluk, 
çoğu geleceğin geniş tabanlı enerji 
şirketleri olmak isteyen günümüzün 
petrol ve gaz şirketlerinin bir 
yandan yıllar geçtikçe nasıl daha 
fazla petrol ve gaz (ve giderek 
daha fazla enerji) üretebileceğini 
öğrenmeleri gerekmeleri, 
diğer yandan karbon bilincine 
sahip olmaları ve paydaşların 
sürdürülebilirlik kaygılarını ele 
almaları gereklilikleridir.

Bunun kolay bir iş olması 
beklenmiyor, ancak şirketlerin 
yakın vadede atabileceği en az dört 
somut adım var. Öncelikle şirketler, 
mevcut altyapıdan gelen metan 
sızıntılarını ortadan kaldırmak 
gibi sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için kolay hedefleri 
tespit etmelidirler. İkincisi, birkaç 
kişi saha operasyonlarından 
kaynaklanan emisyonları azaltmak 
için yenilenebilir enerjileri sahaya 
sürmüştür, daha fazla şirketin de 
bunu takip etmesi gerekmektedir. 
Üçüncüsü, Co2’nin gelişmiş petrol 
üretimi (EOR), karbonu tecrit 
ederken üretimi artırmak için bir 
yol olabilir, ancak günümüzde 
hala niş bir sektör olmaya devam 
etmektedir. Bu gibi fırsatları daha 
fazla şirket değerlendirmelidir. Son 
olarak, temiz su kullanımı ve atık 
su imhası kaya petrolü üreticilerine 
güçlük oluşturmaya devam ediyor; 
yalnızca 2020’de değil, önümüzdeki 
yıllarda da operasyonları 
sürdürmek için altyapıya daha fazla 
yatırım yapılmalıdır.

Enerji geçişi uzun vadeli bir eğilim 
olsa da 2019 yılında bu eğilime 
daha fazla odaklanıldığını gördük 
ve 2020 yılında bunun ivme 
kazanmasını bekliyoruz. Şimdi 
alınacak kararlar, şirketlerin 
önümüzdeki on yıllarda kendilerini 
daha iyi konumlandırmalarına 
yardımcı olabilir ve bu kararların 
çok geç tepki vermek yerine 
yıkıcı değişimi öngörerek başarılı 
olmalarına yardımcı olabilir.
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CORONAVİRÜS

Coronavirüs (taçlı virüs) 
MERS coV Middle East Respiratory 
Syndrom Ortadoğu Solunum Yolu 
Sendromu yapan virüs diye de 
bilinen RNA sarmal yapısına sahip 
olan ve bu özelliğinden dolayı hızlı 
değişim (mutasyon) gösterebilen bir 
virüstür. Sebep olduğu hastalıklar 
basit gripten, akut solunum yolu 
yetmezliğine kadar giden geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Hatırlayacak 
olursak bundan birkaç yıl önce 
Hac Bölgesinde de salgına sebep 
olmuş, fakat bu kadar ölümcül 
seyretmemiş, çoğu tedaviye cevap 
veren vakalar olmuştur. Virüsün 
mutasyon (değişim) yeteneğinden 
dolayı bağışıklama (aşı) konusunda 
henüz yeterli yol kat edilememiştir.

Virüsün bulaşma yolları
Yarasa ve Kirpilerden elde edilen 
coronavirüs örnekleri insanda 
hastalık yapan virüse en yakın 
olanlardır. Fakat hayvanlardan 
insana nasıl bulaştığı konusunda 
net bir çalışma ve bilgi yoktur. 
İnsandan insana bulaşma yolunun 

en sık solunum yoluyla olduğu 
bilinmekte olup, daha az sıklıkla 
dışkı, idrar ve kan yoluyla da 
bulaşabilmektedir.

İnsandan insana bulaşma 
olduğunda 5 ila 14 gün içerisinde 
hastalık oluşur.

Hastalık belirtileri
Hastalık normal gribi taklit ederek 
başlar. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, 
baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrıları 
ve kramlar ile görülür. Bu aşamada 
%50 60 vaka tedavi edilebilir 
düzeydedir. İlerleyen aşamada 
solunum sıkıntısı ve solunum 
yetmezliği baş gösterir. Genelde 
ölümcül vakalar bu aşamada tespit 
edilen ve tedaviye bu aşamada 
başlanan vakalardır. 

Grip semptomlarının hissedildiği 
aşamada grip tedavisi için doktora 
başvurmakta fayda vardır.

Hastalıktan korunmak için;
 ■ Hasta insanlarla temastan 

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

kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1
 ■ m uzakta bulunulmalı).
 ■ Hastalığın yoğun olarak 

bulunduğu yerlere ve mümkün ise 
sağlık merkezlerine gidilmemeli, 
sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken 
durumlarda diğer hastalarla teması 
en aza indirmelidir.

 ■ Yaşlı ve altta yatan hastalığı 
olanlar riskli bölgeye yolculuklarını 
izleyen doktorlarına ve seyahat 
sağlığı personeline danışarak 
planlamalıdır.

 ■ Gıda güvenliği önerilerine dikkat 
edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal 
ürünler tüketmemek, çiğ tüketilecek 
sebze ve meyveleri iyice yıkayarak 
tüketmek gibi).

 ■ Yabani ve evcil hayvanlar 
(canlı veya ölü) ile temastan 
kaçınılmalıdır.

 ■ El hijyenine dikkat edilmelidir. 
Eller en az 20 saniye boyunca sabun 
ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el 
dezenfektanı kullanılmalıdır.



YASAL DÜZENLEMELER

9

25 Ocak Bazı Ürünlerden Tahsil 
Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı 
Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden 
İtibaren Geçerli Olmak Üzere 
Tespit Edilmesi Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 2063)

25 Ocak TS 1445 Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG)-Taşıma 
Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ 
(Tebliğ No: MSG-MS-2015/5)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (No: MSG-MS 2020/5)

25 Ocak Taşınabilir, Tekrar 
Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik 
LPG Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS 5306) 
(Tebliğ No: MSG-MS-2013/3)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (No: MSG-MS 2020/6)

25 Ocak Tüpler-Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ 
(TS EN 1442+A1) (Tebliğ No: 
MSG-MS-2013/26)’in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 
MSG-MS 2020/7)

25 Ocak TS EN ISO 3807 
Gaz Tüpleri-Asetilen Tüpleri-
Temel Gerekler ve Tip Deneyi 
(ISO 3807:2013) Standardı ile 
İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-
MS-2017/1)’in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 
MSG-MS 2020/9)

25 Ocak TS EN ISO 7225/A1 Gaz 
Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı 
ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-
MS-2015/7)’in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 
MSG-MS 2020/10)

25 Ocak Tekrar Doldurulabilir 
Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair 
Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN 
ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) 
(Tebliğ No: MSG-MS-2012/01)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (No: MSG-MS 2020/11)

25 Ocak Tekrar Doldurulabilir 
Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine 
Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) 
(Tebliğ No: MSG-MS-2013/15)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (No: MSG-MS 2020/12)

CUMHURBAŞKANLIĞI

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

25 Ocak TS EN ISO 10297 Gaz 
Tüpleri-Tüp Vanaları-Özellikler ve 
Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) 
Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 
MSG-MS-2016/20)’in Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 
MSG-MS 2020/13)

25 Ocak Mecburi Standard Tebliği 
(Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: MSG-MS 2020/14)

25 Ocak Gaz Tüpleri-Tekrar 
Doldurulabilir Dikişsiz Çelik 
Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım 
ve Deneyler-Bölüm 2: Çekme 
Dayanımı 1100 MPa’a Eşit veya 
Daha Büyük Sertleştirilmiş ve 
Temperlenmiş Çelik Tüpler ile 
İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) 
(Tebliğ No: MSG-MS-2013/36)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (No: MSG-MS 2020/15)

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI

TİCARET BAKANLIĞI

25 Ocak İşçi Ücretlerinden 
Ceza Olarak Kesilen Paraları 
Kullanmaya Yetkili Kurulun 
Teşekkülü ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak  5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanununun 10uncu 
Maddesine Göre 2020 Yılında 
Uygulanacak Olan İdari Para 
Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra 
Numarası: 2020/1)

25 Ocak  Enerji Kaynaklarının 
ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ocak  Gümrük Genel Tebliği 
(Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma 
İşlemleri) (Seri No: 1)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma 
İşlemleri) (Seri No: 2)

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
KURUMU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI 
ENSTİTÜSÜ

7 Ocak EPDK Cezalar
8 Ocak EPDK Cezalar
11 Ocak Ham Petrol, İhrakiye, 
Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle 
İlişkili Maddelere Dair Kurul 
Kararında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar
21 Ocak EPDK Tarifeler

20 Ocak Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Ocak Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği

16 Ocak TSE Feshedilen Sözleşmeler
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