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“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 iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: info@petder.org.tr

 
BU SAYIDA

 ■Ekonomi ve Lojistik Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti
 ■Kariyer ve Gelişim Zirvesi Konya’da Gerçekleşti
 ■Yorgunluk ve Uykusuzluk Eğitimine Katılım
 ■S.E.Ç. Köşesi
 ■Aylık Satış Verileri
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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.

 ■Diğer Sektörel Veriler 5

EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi 5 Nisan 2017 tarihinde 
İstanbul Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleşti. Zirvede 
Türkiye’de taşımacılık, ekonomi-lojistik ilişkisi ve 
tehlikeli kimyevi madde lojistiği tartışıldı.

Zirvenin “Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği ve ADR” 
başlıklı oturumunun moderatörlüğünü PETDER Genel 
Sekreteri Niyazi İlter üstlendi. Oturumda konuşmacı 
olarak Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürü İzzet Işık, Linde Gaz Türkiye 
Dağıtım Yöneticisi Fırat Çivi, Petline İkmal ve Lojitsik 
Müdürü Pelin Şengül ve İTT Lojistik Genel Müdürü 
Muhammet Çil katıldı.

Oturumda Niyazi İlter katılımcıları ADR konusunda 
sektörün bulunduğu durum hakkında bilgilendirdi. 
İzzet Işık ise konuşmasında 2017 yılında 28 yol 
kenarı istasyonda 30.000 taşıt ve 3.000 işletmenin 

denetlenmesinin hedeflendiğini ve denetimlerin 2018 
yılında artacağını ifade etti. Işık ayrıca taşıt ve ADR 
uygunluk belgelerinin yönetmelikte belirtilen tarihlerde 
tamamlanmasının önemine dikkat çekti.
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GÜNDEM

YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK 
EĞİTİMİNE KATILIM

Yorgunluk ve Uykusuzluk Eğitimi 21 Nisan 2017 
tarihinde Gürcan Temel’in eğitmenliğinde Taysped’de 
gerçekleşti. Eğtimde trafik kazalarının yüzde 20’sinin 
uykusuzluktan kaynaklandığı belirtilirken, güvenli bir 
sürüş için bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar 
anlatıldı. Eğitime PETDER’den Operasyon Müdürü 
Volkan Siğinç de katıldı. 

KARİYER VE GELİŞİM ZİRVESİ KONYA’DA 
GERÇEKLEŞTİ

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nin bu yıl 
ikincisini düzenlediği Kariyer ve Gelişim Zirvesi 2017, 
KTO Karatay Üniversitesi’nde 2-3 Mayıs 2017 tarihlerinde 
gerçekleşti. Etkinliğe protokol üyeleri, firma temsilcileri, 
akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Zirvede ayrıca Petrol 
Sanayi Derneği 
Yönetim ve Dış 
İlişkiler Koordinatörü 
Serkan Bereket 
tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. 
Bereket katılımcı 
öğrencilere 
akaryakıt dağıtım 
sektörü hakkında 
veriler aktarırken, 
sektördeki kariyer 
olasılıkları hakkında 
da bilgi paylaştı 
ve öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.
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SEÇ KÖŞESİ

EV ORTAMINDA GÜVENLİ YAŞAM (2 / 2)

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği 
için BP Türkiye Akaryakıt Birimine teşekkür ederiz.

KAYMA-TAKILMA-DÜŞME

Olası kazaları önlemek için:
 ■ Yürüme yollarına bulunan kablo, vb. bağlantıların 

sabitlendiğindenm emin olun.
 ■ Takılmaya/düşmeye neden olabilecek koli, çanta, 

vb. eşyaları kaldırın.
 ■ Merdivenlerde tırabzanların, balkonlarda 

korkulukların sağlam olduğundan emin olun.
 ■ Tırabzan ve korkulukların seviyelerinin uygun 

olduğundan, yere doğru uzanan dikmelerin ara 
açıklıklarının çocukların aradan geçemeyeceği 
şekilde olduğundan emin olun.

 ■ Merdiven ve balkon aydınlatmalarının yeterli ve 
çalışır olduğundan emin olun.

 ■ Küçük çocuklar için pencere kilit, masa, vb. 
mobilyaların sivri köşelerine sünger koydurun.

 ■ Banyo ve küvet ortamlarında kaymalara karşı 
tutamak kolları monte ettirin. Küvet taban yüzeyine 
kaymaz bant veya kaplama yaptırın.

 ■ Ev içinde gevşek, kalkmış parke ve halı kenarlarını 
olası takılmalara karşı sabitleyin.

 ■ Evde yüksek yerlere ağır eşyalar yerleştirmeyin. 
Yükseğe erişim için ayaklı küçük merdiven kullanın.

Kayma-takılma-düşme şeklindeki kazalarda:
 ■ Düşen kişiyi kaldırmadan önce durumunu 

değerlendirin. Solunum, bilinç ve nabız kontrolü 
yapın.

 ■ Uzuvlarda bir duruş bozukluğu ve/veya yoğrun bir 
ağrı belirtisi durumunda;
• Boyun ve baş bölgesindeki bir yaralanmada kişiyi 

oynatmayın. Mümkünse boyunluk takın.
• Kol ve bacak bölgesinde burkulma/kırılma varsa, 

düzgün bir şekilde sabitleyin.
 ■ Düşme sonucu dış kanama olması halinde, kanamayı 

tampon yaparak sarın.
 ■ Ciddi yüksekten düşme durumlarında, iç kanama 

riskini göz önünde bulundurun.
 ■ Zaman kaybetmeden ambulans çağırın.

BOĞULMA-KİMYASAL ZEHİRLENME

Olası kazaları önlemek için:
 ■ İlaçları ortada bırakmayın. İlaç dolabını küçük 

çocukların erişemeyeceği yükseklikte bulundurun.
 ■ Deterjan ve kimyasalları çocukların erişemeyeceği 

kilitli dolaplarda muhafaza edin.
 ■ Evde kullanılan kimyasalları, yanlış kullanımı 

önlemek için su, meyve suyu şişerlerine koymayın.
 ■ İlaçların, uzun ömürlü gıdaların son kullanma 

tarihlerine, zehirlenmelere karşı dikkat edin.
 ■ Çocukların yutabileceği meyveleri, sakız, vb. 

yiyecekleri, küçük eşyaları, oyuncakları ortada 
bırakmayın.

 ■ Koltuk, kanepe altkarı gibi gözden uzak ancak minik 

ellerin ulaşabileceği yerleri, düşebilecek küçük eşyalara 
karşı kontrol edin.

Zehirlenme ve boğulma kazalarına karşı:
 ■ İlaç, deterjan veya kişisel bakım ürünleri gibi 

kimyasal içerikli malzemelerin yutulması durumunda 
kusturmayınh. Hemen hastaneye yetiştirin. Kusturmak 
olumsuz etkiyi iki katına çıkarabilir.

• Küçük çocuklarda boğazı tıkayan bir cisim yutulması 
durumunda, soğukkanlı bir şekilde;
• Görünen cismi mümkünse parmağınızla çıkarmaya 
çalışın.
• Parmakla çıkarılamayn yutma/boğulma kazasında, 
kişinin arkasına geçerek karın bölgesine hızlı/an, 
baskı uygulayarak kusturmaya çalışın.
• Zaman kaybetmeden ambulans çağırın.

 ■ Bir zehirlenme durumunda, “Alo 114 Zehirlenme 
Destek Hattı”ndan doğru müdahale desteği alın.

KESİCİ-DELİCİ MALZEMELERDEN KAYNAKLANAN 
KAZALAR

Olası yaralanmaları önlemek için:
 ■ Mutfak ortamında bulunan bıçak, vb. malzemeler 

çocukların erşiemeyeceği konumda kilitli çekmecelerde 
olmalı.

 ■ Mutfakta kolay kırılmaya müsait cam, vb. malzemeler 
dolaplarda, çocukların kolay erişemeyeceği kilitli 
çekmecelerde olmalı.

 ■ Bahçe, vb. ortamlarda bulunan delici ve kesici el 
aletleri, düzgün ve kapalı bir yerde muhafaza edilemli ve 
çocuklaqrın kontrolsüz erişimi önlenmeli.

 ■
 ■ Kesici ve delici eşyalardan kaynaklanan kazalarda:
 ■ Bıçak veya benzeri kesici ev aletlerinin neden olcağı 

yaralanmalara karşı, ilk yardım dolabınızda bandaj, 
tampon, vb. malzemelerin tam olduğundan emin olun.

 ■ Batma, saplanma durumunda, kesici malzemeye 
müdahale etmedfen yaralıyı hastaneye yetiştirin.

 ■ Vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya 
yaralanma durumunda,

• Uygun ilk yardım malzemeleriyle yaralı yeri 
temizleyin.
• Temizlik sonrasında, kanamayı bir tampon ile 
durdurun ve uygun bir şekilde bantlayın.

 ■ Yaranın büyüklüğüne bağlı olarak, ilk yardım sonrası 
hemen yaralıyı en yakın hastaneye ulaştırın.

 ■ Kullandığınız ilk yardım malzemelerinin yerine 
yenilerini almayı unutmayın.



618.111 624.421

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%1,02
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ 
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: MART 2017

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2016 - Mart 2017)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2016 | Mart 2017)

* 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.

CİNSİ 2016 MART 
MİKTAR

2016 KÜMÜLE 
MİKTAR

2017 MART 
MİKTAR

2017 KÜMÜLE 
MİKTAR

Toplam Benzin (m3) 214.242 618.111 229.004 624.421
Toplam Motorin (m3) 2.002.237 5.414.415 2.204.027 5.654.278
Kalorifer Yakıtı (ton) 11.365 42.490 9.895 40.677
Toplam Fuel Oil (ton) 48.967 153.729 36.672 101.465
Gazyağı (m3) 1.152 3.593 475 1.482
Otogaz LPG (ton) 243.303 690.446 235.710 657.905

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

214.242
229.004

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

%6,89

2.002.237
2.204.027

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%10,08

48.967

36.672

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-25,11

1.152

475

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-58,77

11.365
9.895

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-12,93

243.303 235.710

2016 MART
MİKTAR

2017 MART
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-3,12

5.414.415 5.654.278

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Motorin (m3)

%4,43

153.729

101.465

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-34,00

3.593

1.482

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-58,75

42.490 40.677

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-4,27
690.446 657.905

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-4,71
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
(AKDENİZ PİYASALARI) - Nisan 2017

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Nisan 2017

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

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.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 21.362.512 OLDU

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü 
kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

102.899 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 102 bin 899 taşıt içinde otomobil %54,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 
%19,9 ile kamyonet, %10,7 ile motosiklet, %6,9 ile traktör takip etti. Taşıtların %7,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon 
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %58,3 arttı. Bu artış otomobilde %47,5, minibüste 
%185, otobüste %17,3, kamyonette %78, kamyonda %48,1, motosiklette %72, özel amaçlı taşıtlarda %441,2, traktörde 
ise %36,5 olarak gerçekleşti. 

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39 oldu
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 493 bin 249 adet otomobilin %39’u LPG, %34,1’i dizel, %26,5’i benzin 
yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

52,83 51,44

1.Nis.17 30.Nis.17

Brent ($/varil)

%-2,6

544,75 531,5

1.Nis.17 30.Nis.17

Benzin CIF ($/ton)

%-2,4

475,75 462,25

1.Nis.17 30.Nis.17

Motorin CIF ($/ton)

%-2,8

5,14 5,22

1.Nis.17 30.Nis.17

Benzin (95) (TL/lt)

%1,6

4,43 4,48

1.Nis.17 30.Nis.17

Motorin (TL/lt)

%1,1

3,12 2,87

1.Nis.17 30.Nis.17

LPG (TL/lt)

%-8,0



 ► Atık yağların 10 Numara Yağ adı altında akaryakıt ticaretine konu edilmesi araçlarda yangına neden 
olur, can ve mal kaybına yol açar. 

 ► Atık motor yağlarının çeşitli amaçlarla tekrar kullanılması, yakıta karıştırılması veya kontrolsüz ortamlarda 
yakılması toprak, hava ve su kirliliğine neden olur.

 ► Atık yağların yasadışı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılması ülke ekonomisine zarar verir. 

İşletmenizden çıkan atık yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde depolayın ve YETKİLENDİRİLMİŞ TEK KURULUŞ PETDER’e teslim edin. 

Kullanılmış yağların geri kazanılması, çevre kirliliğini ve kaynak israfını önler.

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 
Çevre ve İnsan Sağlığına zararlı olan atık 
motor yağlarının oluşumundan bertarafına 
usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 30 Temmuz 2008 tarihli 
26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 
Yönetmeliğe göre; atık motor yağlarının 
üreticisi veya Yetkilendirilmiş Kuruluş dışında 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması 
yasaklanmıştır.
Atık yağların Yönetmeliğe aykırı bir şekilde 
satılması, yakılması veya imha edilmesi 
yönetmelikle yasaklanmış olup, aksi 
uygulamalar 9/8/1983 tarih, 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu’nun 12. ve 26. maddelerinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde adli ve idari para 
cezası ile cezalandırılmaktadır.
Yetkilendirilmiş TEK Kuruluş olan PETDER, 
Proje kapsamında ülke genelindeki atık motor 
yağı çıkan tüm noktalara bedelsiz olarak 
hizmet götürmektedir.

Petrol Sanayi Derneği tarafından atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.


