Eylül 2018
PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.

BU SAYIDA

■■PETDER “Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Otomasyon
Sisteminin Bütüncül Değerlendirilmesi” Çalışması Yayınlandı
■■Operasyon Toplantısı ve Yüksekte Çalışma Eğitimi
Gerçekleştirildi
■■Ağustos Ayında 1.992 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
■■Ankara İl Müdürlüğü Ziyaret Edildi ve Araç Denetlendi
■■S.E.Ç: Marina İstasyonlarında Çalışanlar İçin Çeşitli
Önlemler
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
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PETDER “AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE OTOMASYON SİSTEMİNİN
BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRİLMESİ” ÇALIŞMASI YAYINLANDI
Ülkemizde
akaryakıt
dağıtım sektörünün öncü
sivil toplum kuruluşu
Petrol Sanayi Derneği ile
PwC Türkiye, PETDER’in
Misyonu
çerçevesinde
yayınlanmak
üzere
araştırma
ve
inceleme
çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda, yapılan
üçüncü çalışma olarak
“Akaryakıt
Dağıtım
Sektöründe Otomasyon
Sisteminin
Bütüncül
Değerlendirilmesi” yapılmış, akaryakıt sektöründeki
otomasyon sistemleri sayaçtan pompaya bütüncül bir
şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.
Otomasyon sistemleri, ithalatta sayaçtan başlayarak
pompada nihai tüketiciye kadar her bir litre akaryakıtın
takibini sağlamaktadır. Bu haliyle dünyada benzersiz bir
sistemdir. Akaryakıt sektörü rafineri, dağıtıcı ve bayisiyle
otomasyon sistemlerinin etkin kurulumu ve çalışması
için önemli miktarlarda yatırım ve işletme maliyetlerine
katlanmaktadır.
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.

Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık
olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında sektördeki
oyuncular ve diğer sivil toplum kuruluşlarından elde
edilen bilgiler de kullanılmıştır.
Yapılan sayısal ve nitel analizlerde elde edilen
büyüklükler belirli varsayımlar altında paylaşılmış olup
okuyuculara genel bilgi vermesi amaçlanmıştır.
Sektörümüz, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde
depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet
veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine
önemli katkıları bulunmaktadır.
Bununla beraber son kullanıcı portföyünün genişliği
ve sektör tarafından sağlanan kamu gelirleri dikkate
alındığında, sektörün çok geniş bir paydaş kitlesi de
olduğu görülmektedir.
Söz konusu dokümanın, başta sektördeki talep artışını
ve müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak
için gerekli altyapı ve tesis yatırımlarını yapan sektör
oyuncuları olmak üzere tüm paydaşlara faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Rapora www.petder.org.tr
ulaşılabilir.

web

sitesi

üzerinden

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
PETDER “AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE OTOMASYON SİSTEMİNİN
BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRİLMESİ” ÇALIŞMASI YAYINLANDI (devam)
Türkiye’de Otomasyon Altyapısı
Otomasyon sistemleri, sadece ülkemizde
bulunan ve akaryakıtın ikmalden nihai
tüketiciye ulaşmasına kadar her süreçte
takip edilebilir olmasını sağlayan kurulu
altyapı ve buna bağlı yürütülen tüm
faaliyetleri içeren sistemlerdir.
Otomasyon sistemlerinin yanı sıra, ulusal
marker uygulaması ve ödeme kaydedici
cihazlar da yasadışı akaryakıt faaliyetlerine
yönelik diğer kontrol sistemleri olarak halen
kullanılmaktadır.

Otomasyon sistemleri
ithalatta sayaçtan
başlayarak pompada nihai
tüketiciye kadar her bir
litre akaryakıtın takibini
sağlamaktadır. Bu haliyle
dünyada benzersiz bir
sistemdir.

Otomasyon Sistemleri Yatırım Maliyetleri
Türkiye’de yasadışı akaryakıtla mücadele
ve sektörde kontrolün sağlanması amacıyla
kullanılmakta olan otomasyon sistemlerine
ait yatırım ve operasyon maliyetlerinin
tamamı sektör tarafından karşılanmaktadır.
Dağıtımcı şirketler tarafından otomasyon
sistemlerine yapılan yatırımlar sayesinde
akaryakıt, ikmalden nihai tüketiciye
ulaşana kadar takip edilebilmekte ve kayıt
altına alınabilmektedir. Bu kapsamda,
yatırım yapılan kalemler ve ortalama
maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda
otomasyon sistemlerine yapılan toplam
yatırımın güncel fiyatlarla yaklaşık 216
milyon $ (~1 milyar TL) olduğu söylenebilir.
1 Hesaplamalarda 30.06.2018 tarihli kurlar dikkate
alınmıştır.
2 Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiler doğrultusunda
yaklaşık olarak tahmin edilmiştir.
3 Her istasyonda ortalama 4 ürün bulunduğu ve ürün
başına bir tank kullanıldığı varsayılmıştır.
4 Her istasyonda ortalama 4-5 pompa bulunduğu
varsayılarak hesaplanmıştır.
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GÜNDEM
OPERASYON TOPLANTISI VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi’nin
nakliyeden sorumlu iş ortağı OMSAN ile İzmir Aliağa
Garajı’nda 24 Eylül 2018 tarihinde operasyon
değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, yüksekte çalışma eğitimi ve tatbikatıyla
sonlandırıldı.

Operasyon sırasında karşılaşılması muhtemel risklere
ilişkin sunumlar yapıldı ve uyarılarda bulunuldu. Sahadan
gelen “Ramak Kala” bildirimleri tüm sürücülerle
paylaşılarak interaktif değerlendirme yapıldı.
Toplantıda ayrıca operasyondaki güvenlik kuralları
hatırlatılarak hangi şartlarda alım yapılacağı, sürüş
süresince dikkat edilecek kurallar ve hız sınırlarının
önemi üzerine konuşuldu.

EYLÜL AYINDA 1.992 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI

ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET
EDİLDİ

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında,
2018 Eylül ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde
gerçekleşti.

11 Eylül 2018 tarihinde Ankara Çevre ve Şehircilik
İl Müdür Yardımcısı Adem Karacif ile makamında bir
görüşme gerçekleştirilerek ildeki atık üreticileri ve geri
kazanım tesisleri hakkında konuşuldu. Toplantıda,
yapılacak denetimler ve ziyaret için bilgi alışverişinde
bulunuldu.

Toplam Atık Yağ Miktarı

1.992 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

68 ilde 1.799 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

188

Katedilen km

96.828

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork
olmak üzere 27 araç

Personel Sayısı

2 saha müdürü, 1 garaj amiri,
25 sürücü ve 22 sürücü
yardımcısı olmak üzere
toplam 50 saha personeli
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Ziyaret sonrası Ankara ilinde atık motor yağı toplaması
yapan 34 KM 5586 plakalı tankerin denetlenmesi
gerçekleştirildi. Araç personelinin dilek ve şikayetleri
dinlendi.
Gerekli önlemlerin alınması için girişimler başlatıldı.
Ayrıca tespit edilen uygunsuzluklar bir rapor ile
PETDER’in lojistik iş ortağı OMSAN Lojistik A.Ş.’ye
bildirildi.
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S.E.Ç.

MARİNA İSTASYONLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN
ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER
■■ Marina akaryakıt istasyonu Liman Yönetmelikleri
kapsamında hizmet verir. Çalışma saatleri dışında
ve istasyon yetkilisi olmaksızın akaryakıt istasyonu
sınırlarına girmek, akaryakıt iskelesine yanaşmak,
palamar bağlamak kesinlikle yasak olup, çalışan
personel tarafından bilinmelidir.
■■ İkmal süresince, tekne sahibi veya kaptan
akaryakıt tabancasının başında durmalıdır.
■■ Yakıt ikmali için teknenin iskeleye yanaşmasından
itibaren ateşle yaklaşmak, sigara içmek, telefonla
konuşmak ve benzer elektronik aletler kullanmak
kesinlikle yasaktır.
■■ İkmal sırasında teknedeki pencere ve kapılar
kapalı olmalıdır.
■■ Teknelerin dahili tanklarına yakıt ikmali yapılır.
Güverte bidonlarının yakıt için uygun olduğu
belgelenmeksizin güverte bidonlarına yakıt ikmali
yapılmamalıdır.
■■ Hava ve deniz şartları dikkate alınarak ikmalin
durdurulmasın istasyon yetkilisi sorumluluğundadır.
■■ Denize yakıt dökülmesi halinde bu durum ilgili
kişi ve kurumlara bildirilmelidir.

■■ Parlayıcı ve patlayıcı kimyasallara karşı dizayn
edilmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
■■ Personel olası vakalara karşı denizde kalma
yeteneğine sahip olmalıdırlar.
■■ Yakıt transferi esnasında personel can yelekleri
üzerinde bulunmalıdır.
■■ Marina operasyonlarında çalışan personel
akaryakıtla ilgili tehlikelere karşı eğitimli ve bilinçli
olmalıdırlar.
■■ Marina istasyonlarında çalışan personel acil
durum karşısında ne yapması gerektiği konusunda
bilgili olmalıdır. Periyodik olarak tatbikat
senaryolarını gerçekleştirmelidir.
■■ Tekne dolum sırasında pompa hortumlarının, ön
sahada takılma düşme vakalarına karşın düzenli
olarak durması sağlanmalıdır.
■■ Denizcilik kurallarınca ön saha personeli
teknenin yanaştırılması ve tekne bağlanması
konusunda eğitimli olmalı ve tekne kaptanını
yönlendirebilmelidir.
■■ Tekne kaptanı izin vermediği sürece tekneye ön
saha personeli çıkmamalıdır. Tekne kaptanının
izin verdiği sürede, tekne üzerinde düşme ve
kayma durumunu önleyici şekilde vücudunu
konumlandırmalıdır.

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: AĞUSTOS 2018

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

323.195

2.039.021

334.234

2.124.897

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

2.730.938
5.029
51.264

18.203.558
67.163
304.720

2.611.355
3.515
46.194

18.473.682
51.523
372.143

337
304.341

3.526
2.026.065

162
324.514

2.428
2.139.841

CİNSİ
3

Otogaz LPG (ton)

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

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ağustos 2017 | Ağustos 2018)

Toplam Motorin (m3)

%3,42

Toplam Benzin (m3)

%-4,38

%1,48

%4,21
323.195

334.234

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

2.730.938

2.611.355

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

2.039.021

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2.124.897

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

337

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

18.473.682

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)
%-31,14

%22,13
372.143

304.720

46.194

18.203.558

Toplam Fuel Oil (ton)

%-51,93

%-9,89

51.264

Toplam Motorin (m3)

3.526

2.428

162
2017 AĞUSTOS
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-30,11

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-23,29
%6,63
304.341

5.029

324.514

67.163
51.523

3.515

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

2017 AĞUSTOS
MİKTAR

2018 AĞUSTOS
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2.026.065

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

%5,62

2.139.841

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 22.770.658 OLDU
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü
kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel
amaçlı taşıtlar oluşturdu.
63.752 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 752 taşıt içinde otomobil %57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla
%24,3 ile motosiklet, %10,6 ile kamyonet, %4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların %2,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34 azaldı. Bu azalış otomobilde %34,4, minibüste
%30, otobüste %12,4, kamyonette %46,2, kamyonda %41,1, motosiklette %26,4, özel amaçlı taşıtlarda %33,9,
traktörde %29,4 olarak gerçekleşti.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %37,9 oldu
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 adet otomobilin %37,9’u LPG, %36,5’i dizel, %25,2’si
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Eylül 2018

Brent ($/varil)

%12

%11,2

76,42

84,98

1.Eyl.18

30.Eyl.18

USD

Motorin CIF ($/ton)

Benzin CIF ($/ton)

%-8,5

%3,5

549,5

615,5

1.Ağu.17

31.Ağu.17

491,25

508,25

6,562

6,001

1.Ağu.17

31.Ağu.17

1.Eyl.18

30.Eyl.18

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Eylül 2018

Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%0,4

%0,6

%0

6,871

6,895

6,241

6,276

3,85

3,85

1.Eyl.18

30.Eyl.18

1.Eyl.18

30.Eyl.18

1.Eyl.18

30.Eyl.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)
188.549
169.985

%10,92

2017 Q2

2018 Q2

Kümüle rakamlardır. 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-Eylül)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Ocak-Ağustos 2018)
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