Nisan 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.

TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ
MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI

4. ENERJİ TİCARETİ VE TEDARİĞİ ZİRVESİ
ISTRADE 2019 GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de enerji ticaretinde yer alan tüm paydaşların bir
araya geldiği en önemli buluşma noktası olan 4. Enerji Ticareti
ve Tedariği Zirvesi ISTRADE 2019 29-30 Nisan tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Petrol ve
Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet Erdem başkanlığında,
meclis üyelerinin ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin
katılımıyla Ankara’da toplandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan katılan temsilcilerle otomasyon,
yazar kasa ve Yeni Nesil Pompa - Ödeme Kaydedici Cihazlar
(ÖKC) konuları ele alındı. Yeni Nesil Pompa ÖKC Tebliğ ve
Teknik Kılavuz Taslağı hakkında çalışma grubu ile birlikte
toplantılar gerçekleştirilebileceği dile getirildi.
TOBB ev sahipliğinde ve Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri
Sanayi Meclisi koordinasyonunda 3 Ekim 2018 tarihinde
gerçekleştirilen Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın çıktılarının
kamuya görüşe gönderildiği bilgisi paylaşıldı. 2019’un
ilk yarısında kamudan gelecek görüşlerin derleneceği ve
sonuçların bir kitap haline getirilmesinin planlandığı dile
getirildi.

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.

“Enerjide Gelecek: Dinamik Talep”, “Elektrik Piyasalarında
Ticaret ve Perakende”, “Akaryakıt Ticareti”, “Türkiye’de Doğal
Gaz Ticareti”, “Enerji Piyasalarında Finansman”, “Bölgesel
Doğal Gaz Ticareti” oturumları ile “Türkiye Ekonomisi” ve
“Shell LNG Outlook 2019” sunumları gerçekleştirildi. ISTRADE
2019’a PETDER’de her yıl olduğu gibi desteğini sürdürdü.
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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
İZMİR’DE ARAÇ DENETİMLERİ YAPILDI

PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi kapsamında,
İzmir’de çalışan atık motor yağı toplama tankerinin denetimi
gerçekleştirildi. Trafikte araç kullanımı, operasyon öncesi ve
sonrasında alınan güvenlik önlemleri, personel kişisel koruyucu
ekipmanları ve araç evraklarının kontrolü genelinde yapılan
denetimler ve kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar bir rapor
ile PETDER’in lojistik iş ortağı OMSAN Lojistik A.Ş.’ye bildirildi.

EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ İSTANBUL’DA
GERÇEKLEŞTİ

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi 29 Nisan 2019 tarihinde
Wyndham Grand Levent Otel’de gerçekleşti. Zirvede
Türkiye’de taşımacılık, ekonomi-lojistik ilişkisi ve tehlikeli
kimyevi madde lojistiği tartışıldı. Zirvenin “Tehlikeli ve Kimyevi
Maddeler Lojistiği” başlıklı oturumunun moderatörlüğünü ITT
Lojistik Genel Müdürü Didem ÖZTANIK üstlendi. Oturumda
konuşmacı olarak UAB Karayolu ve Demiryolu Tehlikeli Yük
Taşımaları Daire Başkanı Mehmet Bülent Özçelik, TÜPRAŞ
Lojistik ve Optimizasyon Müdürü Şebnem Kerman, Shell
Akdeniz ve Afrika Bölgesi Tehlikeli Madde Koordinatörü
Hüseyin DOĞANAY, Aygaz Karayolu Lojistik Yöneticisi Önder
AKAN katıldı. Oturumda Bülent ÖZÇELİK Ülkemizde Tehlikeli
Madde Taşınmasındaki Mevzuat, Düzenleme, Denetleme
ve Hedefler hakkında bilgiler verdi. Hüseyin DOĞANAY Shell
Türkiye’nin ADR Yolculuğu ve Ülkemizdeki Tehlikeli Madde
Lojistiğinin Potansiyel iyileştirme alanları hakkında bilgi verdi.

AFAD - KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK PROJE TANITIM
TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI YAPILDI
AFAD, doğa kaynaklı afetlerin yanında insan kaynaklı teknolojik afetlerin, ikincil afetlerin ve acil durumların önlenmesi için
çalışmalar yapmaktadır. Bu minvalde, vatandaşların günlük hayatında şehir içi ve şehir dışı karayollarında sık karşılaştığı
tehlikeli madde taşıma araçlarıyla ilgili başlattığı ‘Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik CBS Tabanlı Ulusal
Duyarlılık ve Tehlike Modellerinin Oluşturulması Projesi’nin tanıtım toplantısı ve ilk çalıştayını, tehlikeli madde taşıma sektör
temsilcileri, sektör dernekleri ve ilgili kamu kurum ile kuruluşlarından 105 temsilci katılımı ile 11 Nisan 2019 günü AFAD
Başkanlık yerleşkesinde yapıldı.
AFAD’ın yaptığı bu çalışma ile A noktasından B noktasına giden tehlikeli madde taşıyan aracın yolculuğa çıkmadan önce,
coğrafi bilgi sistemi kullanılarak, bölgedeki doğal riskleri (deprem, sel, çığ ve kaya düşmesi, heyelan vb.) ve anlık verileri(hava
durumu, trafik yoğunluğu ve karayolu bakım faaliyetleri vb.) hesaplayacak web tabanlı Mekânsal Analiz Sistemi kurulması
ile karayollarındaki tehlikeli noktalar ve en düşük riskli güzergâhların tespit edilmesi sağlanabilecektir.
Tehlikeli noktaların uydu üzerinden tek tek analiz edileceği projede riski en düşük güzergâhlar ortaya konulacak. Böylece
sektör ve sektörde çalışan sürücüler, en güvenli güzergâhları kullanarak hem kendi can ve mal güvenliklerine hem de sektörün
sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilecek. Sektörün en güvenli güzergâhları kullanması, seyahat sırasında tehlikeli madde
taşıma araçlarıyla sık karşılaşan vatandaşların can ve mal güvenliğini arttıracak. Karayolları herkes için daha güvenli hale
gelecek.
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GÜNDEM
İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

SIFIR ATIK SEMPOZYUMU KADIKÖY

22 Nisan tarihinde İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İstanbul
İl Müdür Yrd. Sayın Sabri Kaplan ile makamında bir görüşme
gerçekleştirildi. İldeki atık üreticileri ve geri kazanım tesisleri
hakkında konuşuldu. Ayrıca atık üreticilerinin EÇBS’ye kayıt
olabilmesi için gerekli yardımın yapılabileceği sözü alındı.
Yapılacak denetimler ve ziyaret için bilgi alışverişinde
bulunuldu.

NİSAN AYINDA 1.803 TON ATIK MOTOR
YAĞI TOPLANDI

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
‘‘Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi’’ kapsamında 2019
Nisan ayına ilişkin özet verileri aşağıdaki şekildeki gibi
gerçekleşti.
Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi’nin ortak düzenlediği Kadıköy Belediyesi
Sıfır Atık Sempozyumu Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Meclis
Binasında gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncelikle kamu alanlarında
başlattığı projenin tüm yönleri ile ele alındığı sempozyuma,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü, üniversitelerin
ilgili birimleri, kamu/özel sektör temsilcileri ve Yetkilendirilmiş
Kuruluşlar katılım sağladı.
Sıfır atık alanında iyi uygulamaların sunumlarının yer aldığı
sempozyumun son oturumunda çevre konusunda atılabilecek
adımlar, öneriler tartışıldı.
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Toplam Atık Yağ Miktarı

1.803 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

55 ilde 1.520 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım Tesisine 190
Teslimat Sayısı
Katedilen km

92.803

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork 2 çekici olmak üzere 29 araç

Personel Sayısı

2 garaj amiri, 27 sürücü ve 22
sürücü yardımcısı olmak üzere
toplam 51 saha personeli
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Aracınızı makul hızda sürün ve en önemlisi de daima
yumuşak bir sürüş hedefleyin.
Aniden hızlandığınızda veya frene bastığınızda motorunuz
daha fazla yakıt tüketir ve karbondioksit üretir.
Aracınızın bakımını ihmal etmeyin ve yağ seviyesini
düzenli olarak kontrol edin.
Bakımı doğru bir şekilde yapılan aracın verimliliği artar
ve karbondioksit salınımı azalır.
Hızlanırken vitesi mümkün olduğunca erken değiştirin.
Yüksek vitesler, yakıt tüketimi açısından daha
ekonomiktir.
İşe veya seyahate giderken araç paylaşımı
seçeneklerini değerlendirin.
Bu sayede trafikte yoğunluğun ve yakıt tüketiminin
azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Trafik akışını öngörmeye çalışın
Trafik akışında gereksiz dur kalk yapmayı önlemek için
trafikte mümkün olduğunca ileriyi görmeye çalışın.
Bagajınızdaki ve arka koltuklardaki gereksiz
eşyalardan kurtulun.
Araç ne kadar ağır olursa motorun o kadar çok
çalışması gerekir, bu da aracın daha fazla yakıt
harcamasına neden olur.
Motoru çalıştırır çalıştırmaz sürüşe başlayın ve bir
dakikadan daha uzun süre hareket etmediğinizde
motoru durdurun.
Modern motorlar sayesinde araca binip hemen sürüşe
başlayabilir, bu sayede yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.
Yalnızca gerekli olduğunda klimayı açın.
Gereksiz kullanımlar yakıt tüketimini ve
karbondioksit salınımını %5 artırır.
Özellikle yüksek hızda seyahat ederken
pencereleri
kapalı
tutun
ve
kullanmadığınızda portbagajınızı çıkarın.
Bu sayede rüzgar direncini azaltabilir, yakıt
tüketiminizi ve karbondioksit salınımınızı %10
azaltabilirsiniz
Lastiklerinizin basıncını ayda bir kontrol edin.
Basıncı yetersiz olan lastikler yakıt tüketimini
%4 kadar artırabilir.

S.E.Ç.
28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) GÜNÜ
NEDİR?
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO) tarafından 2001 yılında alınan kararla 28 Nisan
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü olarak ilan edilmiştir. 2003
yılından beri de her yıl 28 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

İŞİN GELECEĞİNİN KALBİNDE
GÜVENLİK VE SAĞLIK
100 yıllık deneyime dayanmak
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ 2019 MESAJI; İSG İÇİN GELECEKTE NELER BEKLENMEKTEDİR?

ILO yüzüncü yıldönümünde ve işin geleceğine dair tartışmalardan ilham alarak, bu yılın iş güvenliği ve sağlığının iyileştirilmesinde 100 yıllık bir çalışmanın emeğini almayı planlamakta
ve bunu yaparken de, teknoloji, demografik, iklim değişikliği
de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ve iş organizasyonundaki değişiklikler gibi büyük değişikliklerle bu çabaları sürdürmenin geleceğine bakmaktadır.
1. TEKNOLOJİ
Hızla gelişen teknolojiler, iş dünyasında hemen hemen her
yönü etkilemektedir. Dijitalleşme, robotik ve nanoteknolojinin kullanımı işyerinde devrim yarattı; Ancak, bu gelişmeler
aynı zamanda ciddi İSG endişelerini de beraberinde getirdi.
Örneğin, artan dijitalleştirme, çalışanların tehlikeli riskleri
azaltmak için gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlarken,
aynı zamanda hassas kişisel bilgilerin toplanması ve kaydedilmesiyle gizliliği de azalttı.
2. DEMOGRAFİ
Küresel işgücü sürekli akış halindedir. Bazı bölgelerde, gençlik nüfusu artmakta, bazılarında ise nüfus yaşlanmaktadır.
İşgücü piyasasındaki cinsiyet boşlukları hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde devam etmektedir ve kadınların
standart dışı iş düzenlemelerinde ve ev ortamındaki çalışmalarda daha fazla yer alma olasılıkları bulunmaktadır. Ev işleri,
kadın çalışanları tehlikeli iş yerlerinden uzaklaştırabilirken,
resmi olmayan ortamlarda iş sağlığı ve güvenliğinin gözetimsizliği çeşitli zorluklara neden olabilmektedir. Yerleşik ve
tekrarlayan işler söz konusu olduğunda, kadınlar kas-iskelet
sistemi rahatsızlıklarından giderek daha fazla etkilenmekte
ve aynı görevleri yapan erkeklere kıyasla kas-iskelet sistemi
rahatsızlıklarını geliştirme riski daha fazla artmaktadır.
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İnsan kaynaklı iklim değişikliği, çalışma dünyasını dönüştüren
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büyük bir itici güçtür. Örneğin kömür madenciliğinden kaynaklanan hava kirliliği, madencilerin sağlığını doğrudan etkilemekle kalmayıp, çalışma alanı etrafındaki diğer endüstrilerdeki
çalışanların sağlığını da dolaylı olarak etkilemektedir.
Yeşil işlerin ve endüstrilerin artması, düşük karbonlu toplumları teşvik edecek ve madencilik gibi geleneksel sektörlerde
tehlikeli işleri azaltabilecekken, bu işlerden kaynaklı geri
dönüşüm sektörlerinde çalışanların kimyasallara maruz kalması gibi yeni ve bilinmeyen risklerin oluşmasına da neden
olabilecektir.
4. İŞ ORGANİZASYONUNDA DEĞİŞİKLİKLER
Artan küreselleşmiş dünyanın talepleri, aşırı çalışma saatlerine ve standart dışı istihdam biçimlerine katılan çalışan
sayısında artışa yol açmaktadır. Küreselleşmiş platform
ekonomisinin büyümesi, ev ve iş arasındaki çizgileri bulanıklaştırmıştır; İş ve ev temelli sorumluluklar bir yandan işe
alışma ve artan güven ile ilgili stresi azaltırken, diğer yandan
da işin taleplerini dengelemeye çalışan işçiler için benzersiz
psikososyal baskılar yaratmaktadır

İSG ALANI BU DÖNÜŞÜM ZORLUKLARINI VE FIRSATLARINI ETKİLİ
BİR ŞEKİLDE NASIL YÖNETİR?
YENİ İSG RİSKLERİNİ TAHMİN ETME
Yeni teknolojiler, değişen demografik özellikler, iklim
değişikliği ve iş dünyasını şekillendiren farklı istihdam ve iş organizasyonu modelleri doğrultusunda gerçekleştirilecek işle
ilgili güvenlik ve sağlık risklerini önceden tahmin etmek her
zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Riskleri tahmin etmek, etkili bir şekilde yönetmek ve sürekli değişen bir dünyada koruyucu bir İSG kültürü oluşturmak için çok önemli bir ilk
adımdır. Bunu yapma pratikleri arasında, ön görülen işle ilgili
güvenlik ve sağlık risklerinin tanımlanmasını ve etkili önleyici
faaliyetlerin geliştirilmesini mümkün kılan tahminler, teknoloji
değerlendirmeler ve gelecekteki çalışmalar bulunmaktadır.
İSG YÖNETİMİNDE ÇOK YÖNLÜLÜK
İSG’ye disiplinler arası bir yaklaşım aşağıdaki disiplinleri bir
araya getirmeyi amaçlayabilir:
•
Hukuk (kamu politikası ve iş hukuku)
•
İş tasarımı (mühendislik, ergonomik, yazılım ve otomasyon)
•
Araçlar (teknoloji, sağlık teknolojisi ve sensörler)
•
Çevre; fiziksel ve sosyal etkiler (halk sağlığı,
beslenme, fiziksel aktivite ve demografi)
•
İnsan doğası (psikoloji sosyolojisi ve ekonomisi)
•
Tıp ve sinir bilimi; Tasarım ve insan kaynaklarına ek
olarak iş organizasyonu.
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S.E.Ç.
İSG’DE YETKİNLİK İNŞASI
İş dünyasına girmeden önce, herkes için İSG’yi genel eğitimin
çekirdeğine yaygınlaştırarak yerleştirmek adına artan bir ihtiyaç bulunmakta ve bu ihtiyaç, çalışma yaşamı boyunca devam etmektedir. İSG’yi genel ve mesleki eğitim programlarına
dahil etmek, işçilerin daha güvenli ve daha sağlıklı nesiller
oluşturmasına yardımcı olabilir. İSG konusunda yaşam boyu
öğrenmeyi teşvik etmek, işçilere ve işverenlere ortaya çıkabilecek ve kalıcı İSG riskleri hakkında bilgi edinme ve bunlara
uyum sağlama konusunda yardımcı olabilir; böylece iş-yaşam
sürekliliği boyunca güvenliği ve sağlığı iyileştirir.
UFKUN GENİŞLEMESİ – KAMU SAĞLIĞI İLE BAĞLANTI
İSG sadece işyerinde bitmemektedir. İSG’nin etkileri ve
sonuçları, genel olarak halkın sağlığı ve iyiliğine dokunarak
toplumun bütünü üzerine yayılmaktadır. Eğer iş, sağlığın sosyal belirleyicisi olarak kabul edilirse; psikososyal risklerin,
zihinsel bozuklukların ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve yönetimi konusunda ve sağlığın ön plana çıkarılması için İSG ve halk sağlığı arasındaki bağlantıya daha fazla
dikkat edilmesi gerekmektedir.
İSG İÇİN ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI VE DİĞER
ARAÇLAR
Gelişen iş dünyasında, ILO’nun İSG araçları son derece
geçerli ve ilgili kalmaktadır. Sözleşmeler ve öneriler, sadece
değişen taleplere karşı sağlam durmalarını ve cevap vermelerini sağlamak için gözden geçirilmekle kalınmaz; aynı zamanda, değişen İSG zorluklarına karşı dirençli olacak şekilde
hazırlanır.
En yeni İSG araçları, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkına her düzeyde saygı duyulan bir ulusal koruyucu güvenlik
ve sağlık kültürü geliştirmenin önemini vurgulamaktadır.
HÜKÜMETLERİN VE SOSYAL ORTAKLARIN ROLLERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE İŞ BİRLİKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Hükümetlerin, işçilerin ve işverenlerin üçlü temsili, ILO’nun
İSG’deki çalışma standartlarının ve araçlarının merkezinde
yer almaktadır ve etkili bir sosyal diyalog, çoğu hala bilinmeyen geleceğin güvenlik ve sağlık endişelerini ele almak için çok
önemli olmaya devam edecektir.
İşyeri dönüşmeye devam ettikçe, kamu ve özel İSG kurumları
ve üniversitelerin yanı sıra, İSG ile ilgili sivil toplum kuruluşları
vb. ilave aktörlerle ortaklıkları genişletmek ve iş birliğini arttırmak artan bir ihtiyaç haline gelecektir.

BURADAN NEREYE GİDİYORUZ?
İş dünyası gözümüzün önünde eşsiz fırsatlar sunarak
dönüşürken, aynı zamanda yeni zorluklar doğurmamaktadır.
Gelecekte ne tür bir teknolojinin mevcut olacağını, bu teknolojilerin iş dünyasına nasıl dâhil edileceğini ve İSG dünyası
üzerinde olumlu ya da olumsuz ne tür etkiler yaratacağını tahmin edemiyoruz.
Bu nedenle, bu bilinmeyen dönüşüme verdiğimiz cevaplar,
yaşam boyu öğrenmenin ve sürekli beceri geliştirmenin
önemini vurgulayarak kapsayıcı ve insan merkezli bir şekilde
gelişmelidir.
İşin geleceğine yönelik İSG için insan merkezli yaklaşım, insanların yeteneklerine yenilikçi yatırımlar yapılmasını, onların
beceri kazanmalarını ve güncellemelerini ve yaşamlarında
geçtikleri dönüşüm boyunca desteklemelerini sağlar. İSG eğitimini, yaşam boyu öğrenmenin bir parçası haline getirmek,
çalışanların ve işverenlerin yeni, gelişen ve kalıcı güvenlik
ve sağlık risklerine uyum sağlamalarına ve işyerinde İSG
sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olacaktır.
Ocak 2019’da, ILO’nun Çalışmanın Geleceği Küresel Komisyonu’nu, ILO’nun yüzüncü yıl kutlamalarının başında,
hükümetleri, çalışma yaşamında eşi benzeri görülmemiş bu
dönüştürücü değişimin neden olduğu zorlukları çözümlemek
üzere bir dizi önlem almaya çağırdı. ILO’nun Çalışmanın Geleceği Küresel Komisyonu, çalışanların temel haklarını koruyan, geçinmek için yeterli ücret sağlayan, çalışma saatlerini
sınırlayan ve sağlıklı, güvenli işyerleri sağlayan Evrensel İş
Güvencesi Çağrısı’nda bulundu.
Önümüzdeki yol, işyerinde hepimize emniyet ve sağlık için
birçok zorluk sunmasına karşın, hükümetler, işverenler ve
çalışanlar ve diğer paydaşların, herkes için gelecekte emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı fırsatı yaratması önemlidir.
Harekete geçme zamanı şimdi!
Kaynaklar;
h t t p s : / / w w w. i l o . o r g / s a f e w o r k / e v e n t s / s a f e d a y /
WCMS_673988/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--protrav/---safework/documents/publication/wcms_678357.
pdf
https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_664134/lang--tr/
index.htm

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için Opet’e teşekkür ederiz.
Aylık Petrol Bülteni | Nisan 2019

5

AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: MART 2019

2018 MART
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 MART
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

241.473

697.179

284.410

697.654

Toplam Motorin (m )

2.687.410

6.999.675

2.459.987

6.387.854

Toplam Fuel Oil (ton)

26.956

78.112

31.757

92.178

Gazyağı (m )

202

1.144

193

837

Otogaz LPG (ton)

252.777

717.014

252.447

713.035

CİNSİ
3

3

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

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2018 | Mart 2019)

Toplam Motorin (m3)

Toplam Benzin (m3)

%-8.47

%0.07

%17.78

241.473

284.410

2.687.710

2.459.987

2018 MART
MİKTAR

2019 MART
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

2019 MART
MİKTAR

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)
%17.81

26.956

2018 MART
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)
%-8.74

699.987

702.451

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

7.036.603

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)
%18.26

%-26.84

80.083

2019 MART
MİKTAR

202

193

2018 MART
MİKTAR

2019 MART
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

92.924

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 MART
MİKTAR

1.099

859

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)
%-0.55

%-0.13

252.777

2019 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%4.46

31.757

6.367.064

252.447

2019 MART
MİKTAR

722.820

715.879

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

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
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22.972.552 OLDU
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 972 bin 552 adet taşıtın %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet,
%14,1’ini motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
Mart ayında 58 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 58 bin 708 taşıt içinde otomobil %55,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %23,7
ile motosiklet, %12,9 ile kamyonet, %4 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %72,5 arttı
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %72,5 arttı. Bu artış otomobilde %77,2, minibüste %30,
otobüste %14,7, kamyonette %71,7, kamyonda %22,9, motosiklette %80,4, traktörde %49,1 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı
taşıtlarda ise %30,2 azalış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %37,9 azaldı
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %37,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde
%41, minibüste %30,5, otobüste %45,3, kamyonette %45,7, kamyonda %62,6, motosiklette %4, özel amaçlı taşıtlarda
%53,3, traktörde ise %62,6 olarak gerçekleşti.

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

Benzin CIF ($/ton)

Brent ($/varil)

Motorin CIF ($/ton)

%5,2

%5,5

USD

%5,1

%6,4

69,010

72,800

660,500

694,750

613,250

644,250

5,609

5,967

1.Nis.19

30.Nis.19

1.Nis.19

30.Nis.19

1.Nis.19

30.Nis.19

1.Nis.19

30.Nis.19

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI

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

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%1,5

%0,0

%5,0

6,661

6,992

6,295

6,392

1.Nis.19

30.Nis.19

1.Nis.19

30.Nis.19

3,8775

3,8775

1.Nis.19

30.Nis.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)

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-Nisan)

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