Nisan 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.
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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” seminerlerinin 6.sı Nisan ayında
Trabzon’da devam etti.
Seminerlerde, daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için
atıklarımızın kontrol altına alınması, uygun şekilde
yönetimlerinin sağlanması konusunda başlatılmış
olan Sıfır Atık Projesinin ülkemiz için önemi, buna
katkı sağlamak ve destek olmak noktasında bilincin
oluşmasının önemi, atıkların çevreye atıldıklarında
verecekleri zararların yanı sıra, değerlendirildiklerinde
sağlayacakları faydaların da göz önünde bulundurulması
gerektiği hususları üzerinde duruldu.
Tüm Yetkilendirilmiş Kuruluşlarla birlikte PETDER’in de
içinde bulunduğu ve destek verdiği etkinliklerde Valilik,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda
davetli bulundu.
Gerek Bakanlığın gerekse yetkilendirilmiş kuruluşların
kurdukları stantlarda bilinçlendirici görseller ve
materyaller dağıtıldı ve açılan resim sergisi gezildi.
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
ÇEVRESEL PERFORMANS ARA
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından Türkiye’nin Üçüncü Çevresel Performans
Değerlendirmesi Raporu’nun hazırlanması kapsamında
3-5 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da, OECD
Çevresel Performans Değerlendirmesi Çalışma Grubu
Sekretaryası heyetinin yetkili temsilcilerinin katıldığı bir
toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda endüstri ve birliklerle görüşme oturumu da
düzenlendi. Oturuma akaryakıt dağıtım sektörü ile ilgili
konularda sektörü anlatmak üzere PETDER katılım
gösterdi. PETDER tarafından sektörün büyüklüğü
hakkında bilgiler paylaşılarak ve etkileşimde bulunduğu
pazarlar itibariyle önemi belirtildi.
Oturumda ayrıca çalışmalar kapsamında oluşturulan
mevzuatlara uyum ve yaşanan zorluklar tartışıldı.
Dernekler tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk
projeleri de oturumun diğer bir konusunu oluşturdu.
Bu hususta PETDER tarafından 2010 yılından beri
sürdürülen “Bir Varil Bir Ağaç” projesi ile ilgili bilgi verildi.
Proje kapsamında 2017 yılı dahil olmak üzere toplam
91.500 adet fidan dikildiği verisi paylaşıldı.
OECD tarafından üye ülkelerince çevre sektöründe
kaydedilen gelişmelerin belirlenmesi için belli
aralıklar ile çevresel performans inceleme çalışmaları
gerçekleştiriliyor ve söz konusu çalışmaların neticesinde
raporlar hazırlanıyor.
Çevresel performans değerlendirmeleri uluslararası
alanda ülkeler açısından referans belgeler olarak kabul
ediliyor. Çevresel performans değerlendirmelerinde,
diğer emsal değerlendirme raporlarında olduğu gibi, üye
ülkelerin birbirlerinin performanslarını incelemesinin
ve değerlendirmesinin sağlanması hedefleniyor. 1999
tarihli raporda kirlilik kontrolü ve doğal kaynakların
yönetimi ile çevre ve ekonomi politikalarının
bütünleştirilmesi konularına yer verilirken, 2008 tarihli
raporda ise hava yönetimi, su yönetimi, iklim değişikliği,
deniz kirliliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çölleşme, çevre
ve ekonomi ilişkisi, çevre ve toplum ilişkisi, sürdürülebilir
kalkınma ve uluslararası iş birliği konuları işlenmişti.
OECD tarafından yürütülen Türkiye’nin Üçüncü Çevresel
Performans Değerlendirmesi Raporu’nun ise 2018 yılının
Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor. Türkiye’nin
Üçüncü Çevresel Performans Değerlendirmesi Raporu
için iklim değişikliğine adaptasyon ve kentsel atık su
arıtımı başlıkları ana inceleme konuları olarak belirlendi.
Ayrıca tüm ülkeler için değerlendirilen ve sürdürülebilir
kalkınma için kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi
ana teması altında yer alan temel çevresel eğilimler,
çevresel yönetişim-çevre yönetimi ve yeşil büyüme
başlıkları da ortak konular olarak incelenecek.
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VISION 2050 KONFERANSI
GERÇEKLEŞTİ
FuelsEurope tarafından Bulgaristan Petrol ve Gaz
Derneği (Bulgarian Petroleum and Gas Association –
BPGA) ile birlikte düzenlenen “Vision 2050 Konferansı”
18 Nisan 2018 tarihinde Sofya’da gerçekleşti.
FuelsEurope, Avrupa genelinde düşük karbonlu yakıtlar
için uzun dönem hedefleri içeren, rafinaj endüstrisinin
2050 Vizyonu’nu Sofya’da düzenlenen Gayrıresmi Enerji
Konseyi’nde açıkladı. Yenilenebilir enerji, atık ve tutulan
CO2 gibi yeni ham maddelere kademeli olarak geçişin
sağlanması ve doğru politika çerçevesinin oluşturulması
sayesinde bu vizyon, yaygın olarak kullanılmakta olan
mevcut altyapı ile ulaştırmada CO2 emisyonlarını
azaltmak, ağır hizmet, denizcilik ve havacılık dahil
tüm ulaşım sektörlerinde kullanılmakta olan araçların
emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için
maliyet etkin bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
PETDER’in de katılım sağladığı konferansta, FuelsEurope
Genel Müdürü John Cooper, rafinaj endüstrisinin Avrupa
için düşük karbonlu sıvı yakıt tedarik etme konusundaki
uzun dönemli vizyonunu açıkladı.

LPG TÜPÜ TAKİP SİSTEMİ KURMA
SÜRESİ UZATILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “LPG
Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12 Nisan 2018
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik doğrultusunda dağıtıcıların takip sistemini
kurma süresi 31.12.2019 tarihine kadar ertelendi.
Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod
etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum
tesislerinde bulundurulamayacak ve bu tüplerin dolum
ve satışı yapılamayacak.

NİSAN AYINDA 1.779 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI
PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında,
2018 Nisan ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde
gerçekleşti.
Toplam Atık Yağ Miktarı

1.779 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

66 ilde 1.653 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

163

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork
olmak üzere 27 araç

Personel Sayısı

2 saha müdürü, 3 garaj amiri,
23 sürücü ve 20 sürücü
yardımcısı olmak üzere
toplam 48 saha personeli
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S.E.Ç.
SAĞLIKLA ATAN BİR KALP İÇİN
Aile geçmişi, fazla kilolar, hareketsizlik, sigara (tütün),
kötü beslenme ve stres çok sayıda insanın kalp hastası
olmasının ya da kalp hastalığı riski taşımasının en
önemli sebeplerindendir.

hastalığı için önemli risk faktörleri arasındadır. Sadece
kalp hastalığı için değil, aynı zamanda kalp hastalığına
zemin hazırlayan diyabet ve hipertansiyon için de önemli
risk sayılıyor.

Günümüz koşullarında, gelişen tıbbi olanaklar ve sağlık
hizmetine kolay erişim sağlık sorunlarının erken ve etkili
çözümünde oldukça kolaylık yaratmaktadır.

Yürüyün: Spor yapmayı gündelik hayatınızın bir parçası
haline getirin. Uzmanlar, kalp sağlığının korunması için
haftada en az 3 gün, yarım saat veya kırkbeş dakikalık
egzersiz yapılmasını tavsiye etmekte.

Bu durumda, çözümü zorlaştıran ve geciktiren en önemli
faktör zararlı alışkanlıklar ve hastalıkları geliştiren
yaşam tarzımızdır.
Yaşam tarzımızı olumlu yönde geliştirmek ve sağlığımızı
olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklarımızı değiştirmek
kalbimizi korumak için değerli bir fırsat yaratır.
Bu fırsatı birlikte yaratmak ve “Sağlıkla Atan Bir Kalp
için”:
Sigaradan uzak durun: Sigaranın kalp ve damar
sağlığı açısından zararlarının başında, zamanla damar
sertliğine neden olması gelir. Sigara, kalp krizine bağlı
ani ölümlerin en önemli risk faktörlerinden biridir.
Fazla kilolarınızdan kurtulun: Şişmanlık, koroner kalp

Sağlıklı beslenin: Dengeli beslenmek ve abur cuburdan
uzak, her gıdadan gerektiği kadar almak sağlıklı bir kalp
için çok önemlidir.
Stresinizi kontrol edin: Modern toplumun hastalığı
olarak ifade edilen stres, aslında günlük yaşamın bir
parçasıdır.
Düzenli uyku uyumak, çeşitli hobileri hayatınıza sokmak,
sosyal etkinliklere katılmak günlük stres birikiminizi
azaltmanızda faydalı olacaktır.
Sağlığınızı periyodik olarak kontrol ettirin: Uzmanlar
en az yılda bir kez olmak kaydıyla, bilinçli bir sağlık
taraması programını tavsiye etmekte.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için BP Türkiye SEÇ-G Takımı’na teşekkür ederiz.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: MART 2018

2017 MART
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

229.004

625.221

234.662

688.982

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

2.210.219
9.895
36.671

5.662.521
40.676
101.065

2.250.521
7.528
53.796

6.102.502
29.911
131.210

536
232.679

1.543
649.367

260
248.985

1.197
707.046

CİNSİ
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Otogaz LPG (ton)

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

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2017 | Mart 2018)

Toplam Motorin (m3)

%2,47

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%1,82

%7,77

%10,20
229.004

234.662

2017 MART
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

2.210.219

2.250.521

625.221

2017 MART
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

688.982

6.102.502

5.662.521

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

53.796

%-51,49

%46,70

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

%-22,42

%29,83
131.210
101.065

36.671

1.197

1.543

536
260

2017 MART
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2017 MART
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-23,92

9.895

2017 MART
MİKTAR

248.985

40.676

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

649.367

%8,88

707.046

29.911

7.528

2018 MART
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

%-26,47

%7,01
232.679

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

2018 MART
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
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22.462.346 OLDU
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü
kamyonet, %13,9’unu motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,8’ini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
94.588 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 94 bin 588 taşıt içinde otomobil %58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla
%15,3 ile motosiklet, %14,7 ile kamyonet, %6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %50,8 arttı. Bu artış otomobilde %50,6, minibüste
%32,3, otobüste %14,9, kamyonette %35,1, kamyonda %15,3, motosiklette %91,5, özel amaçlı taşıtlarda %178,
traktörde ise %40,1 olarak gerçekleşti.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,2 oldu
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin %38,2’si LPG, %35,8’i dizel, %25,7’si
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Nisan 2018
Benzin CIF ($/ton)

Brent ($/varil)

Motorin CIF ($/ton)

%7,5

%6,2

%7,7

70,27

74,64

666,5

716,75

619

666,5

1.Nis.18

30.Nis.18

1.Nis.18

30.Nis.18

1.Nis.18

30.Nis.18

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA) - Nisan 2018
Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%2,7

%5,8

%3,0

5,919

6,079

5,266

5,573

3,31

3,41

1.Nis.18

30.Nis.18

1.Nis.18

30.Nis.18

1.Nis.18

30.Nis.18

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)
93.516

88.100

%6,15

2017 Q1

2018 Q1

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-Nisan)

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