Ekim 2016
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 20 Yaşında
■■LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin
Tebliğ Yayınlandı
■■PETDER Eğitimleri
■■Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 20.643.246 Oldu
■■Ekim Ayında 1.692 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
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■■S.E.Ç. Köşesi
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
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PETDER 20 YAŞINDA
1996 yılında ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından kurulan PETDER (Petrol Sanayi
Derneği), 20. yılını 25 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da
kamu ve sektörün ileri gelen isimlerinin katıldığı özel
bir geceyle kutladı.

23 Eylül 1996’da kurulan PETDER’in 20. yıl kutlaması
25 Ekim 2016 tarihinde Ankara JW Marriott Otel’de
gerçekleşti. Geceye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, PETDER üyesi
akaryakıt dağıtım firmalarının üst düzey temsilcileri ve
sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve sivil toplum
örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Petrol Sanayi Derneği Genel
Sekreteri Niyazi İlter karşılama
konuşmasında
sektörün
tüm
paydaşlarının bir araya geldiği
gecede sektörün ve PETDER’in
geçmiş 20 yıllık sürecini birlikte
hatırlamanın anlamlı olacağını
ifade etti.
Daha sonra Petrol Sanayi
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Martin Thomsen
söz aldı. Thomsen, son
yirmi yıl içinde tüm sektör
temsilcilerinin çabaları ve
hükümet temsilcileri ile
özellikle düzenleyici kurum
EPDK’nın desteği sayesinde
çok yol kat edildiğini belirtti.
Bu yıllar içinde sektörün
aynı
zamanda
yoğun
düzenlemeler, tavan fiyat
uygulamaları, yeni rekabet
kuralları gibi nedenlerle
bütün değer zincirlerinde farklı şekillerde dalgalanmalar
yaşadığını ifade eden Thomsen, buna karşın sektörün
özellikle kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile açık iletişim ve
tüketicilerin standartlarını geliştirme taahhüdüyle bu
zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını kaydetti.

“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

GÜNDEM
PETDER’in doğum gününü kutlayan Thomsen,
hazırlanan PETDER tanıtım filmini konuklara takdim etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa
Yılmaz ise konuşmasında 2003’te petrol sektörüne
yönelik düzenleme ve denetleme yetkisinin EPDK’ya
devredilmesiyle birlikte sektörün daha rekabetçi, kalitesi
ve sürdürülebilir olmasına yönelik önemli adımlar
atıldığını belirtti. Yılmaz, zaman zaman EPDK’nın sektöre
müdahalelerin olduğunu ancak bunların sektörün
gelişimini sürdürmeye yönelik olduğunu belirtti.

Sektöre güçlü bir güven duyulduğunu söyleyen
Yılmaz, herkesin akaryakıtta kaliteli ürüne rahat bir
şekilde erişebildiğini belirtti ve 2015’te %13 büyüyen
sektörün, 2016’nın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %7 büyüme gerçekleştiğini paylaştı.
Yılmaz bu büyümede ekonominin gelişmesinin yanı
sıra yasa dışı yollarla piyasaya arz edilen ürünlerin
kontrol altına alınmasının da payının bulunduğunu
kaydetti. Başarıların kamu ve özel sektörün iş birliğiyle
sağlandığını belirten Yılmaz, EPDK olarak hiçbir zaman
ceza vermekten yana olmadıklarını, olumsuz örneklere
uygulanan yaptırımların sektörü ve tüketiciyi korumak
amaçlı olduğunun altını çizdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih
Dönmez ise konuşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak’ın sektöre selamlarını ileterek
başladı. “Eski ve eskimez dostları” görmekten
memnuniyet duyduğunu ifade eden Dönmez, 20
yıldır faaliyetlerini sürdürüyor olmanın dahi özellikle
bir sivil toplum örgütü için büyük bir başarı olarak
görülmesi gerektiğini kaydetti. PETDER’in yeniliklere
açık ve çevreci bir Dernek olduğunu belirten Dönmez,
Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektörünün dünyada
parmakla gösterilecek bir noktada olduğunu ifade etti.
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Beş yıl önce PETDER üyesi şirketlere, tüketicilere
promosyon olarak ağaç fidanı verilmesini önerdiğini
hatırlatan Dönmez, “PETDER Bir Varil Bir Ağaç Sosyal
Sorumluluk Projesi” olarak önerisinin toplanan her bir
atık motor yağına karşılık bir ağaç dikilmesi suretiyle
gerçekleşmiş olmasından mutluluk duyduğunu dile
getirirken, karbon ayak izlerini silmek üzere, otomobil
kullanıcılarını da dahil edecek şekilde uygulamanın
yaygınlaşmasını dilediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından PETDER Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanı Ertuğrul Tuncer, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’e geceyi
hatırlatmak üzere anı takdim edildi.
PETDER, sadece öncü, güvenilir ve objektif bir bilgi
kaynağı olarak değil, aynı zamanda sektörün etkin bir
savunucusu ve temsilcisi olarak akaryakıt sektörünün
itibar ve standartlarının kuvvetlendirilmesi ve tüketici
faydasının maksimizasyonu anlayışıyla yolculuğuna
devam ediyor.
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GÜNDEM
LPG TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP
EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI
LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ
15 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi.
Tebliğ doğrultusunda dağıtıcılar tarafından LPG
tüplerinin dolumdan son kullanıcıya ulaşana kadar
takip edilmesinin sağlanması amacıyla karekodlu takip
sistemi kurulması zorunluluğu bulunuyor.
Dağıtıcılar, kendilerine ait tesislerin, dolum, tamir ve
bakım hizmeti aldıkları tesislerin, sözleşme imzaladıkları
tüplü LPG bayilerinin kurulacak takip sistemine entegre
olmasından sorumlu olurken, tüplü LPG bayileri,
dağıtıcıları tarafından kurulan takip sisteminin Tebliğe
uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin kurulumu
için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumlu hale geliyor.
Dağıtıcıların takip sistemini kurması için 15 Ekim 2016
tarihinden itibaren en geç on sekiz ay süre tanınıyor.
Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod
etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerinin dolum
tesislerinde bulundurulması ve bu tüplerin dolumu ve
satışının yapılması da yasaklanıyor.

PETDER EĞİTİMLERİ
PETDER çalışanları 30 Eylül
2016 tarihinde “Raporlama”,
17 Ekim 216 tarihinde ise
“Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği” eğitimlerini aldı.

EKİM AYINDA 1.692 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI

Tebliğde, dağıtıcılar için getirilen yükümlülüklere
uymayanlara “5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un; tüplü LPG bayileri
için getirilen yükümlülüklere uymayanlara “1705 sayılı
Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve
Korunması Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri uyarınca
öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor.

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında,
2016 Ekim ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde
gerçekleşti:
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Toplam Atık Yağ Miktarı

1.692 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

56 ilde 1.146 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

118

Katedilen km

81.390 km

Araç Sayısı

15 tanker, 3 yarı römork olmak
üzere 18 araç

Personel Sayısı

4 garaj amiri, 19 sürücü ve 15
yardımcı sürücü olmak üzere
toplam 38 saha personeli

Çalışma Süresi

1.785 saat araç sürüşü, toplam
8.085 saat
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S.E.Ç. KÖŞESİ

KIŞ GELİYOR!
Araç lastiklerinizi kış tipi
değiştirdiğinizden emin olun.

lastikler

ile

■■ Değişen hava ve yol koşullarına karşı aracınızı

hazırlamayı unutmayın.
■■ Kısa sürede yaptırabileceğimiz kontroller sizi kış
aylarında hem yolda bırakmayacak, hem de risklerden
uzak tutacaktır.
■■ Otomobiller gerekli bakımı yapılmazsa kış aylarında
ciddi sorunlara yol açabilirler.
■■ Son yıllarda kış aylarını hafif geçiriyoruz. Hafif kış
şartlarına güvenip tedbiri elden bırakmamamız gerekir.
■■ Hangi araca sahip olursanız olun, yapacağınız
bakımla otomobilinizi zorlu kış şartlarına uyumlu hale
getirmek gerekiyor.
■■ Tüm periyodik bakımlarınızı zamanında ve düzenli
olarak gerçekleştirseniz de kış bakımı ihmal edilmemeli.

12 Adımda Kışa Hazırlık

Antifriz
Radyatör soğutma suyunun donma ve ısınma derecesini
düzenleyen bir kimyasal. Radyatör suyunun %50’sinin
antifriz, %50’sinin de su olması önerilir.

Motor Yağı
Aracın kalbi olan motorun verimli çalışabilmesi için,
motor yağının kış başlamadan önce kontrolünün
mutlaka yapılması gereklidir.

Rezistans
Arka camdaki buğuyu çözerek görüş olanağını artırır.
Rezistans devrelerinin direnci ve güç aktarımı mutlaka
kontrol edilmelidir.

Fıskiyeler
Fıskiyeler de, püskürme yönünde bir sorun olup
olmadığına göre ya temizlenmeli ya da ayarlanmalıdır.
Fıskiyelerin ucunu bir iğne yardımı ile açabilirsiniz.

Kalorifer
Klima ve kalorifer sistemi çalıştırılarak gerek ısıtma ve
buğu çözme gerekse diğer fonksiyonları açısından kontrol
edilmelidir. Polen filtresi gerekli ise değiştirilmelidir.

Hava Filtresi
Yanma odasına giden havanın süzgeci rolünü üstlenen
hava filtresi yaz aylarında artan toz miktarıyla birlikte
daha kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle hava filtresi de
kontrol edilerek gerekiyorsa değiştirilmeli ve yanmanın
daha sağlıklı olması sağlanmalıdır.

Akü
Kışın rezistans, kalorifer ve diğer elektrik ihtiyacı duyan
sistemlerin çok çalışması ve motorun ilk hareket için
daha fazla güce ihtiyaç duyması sağlam bir akü gerektirir.
Silecekler
Kış aylarında aracın en çok kullanılan parçalarından
sileceklerin yeni ve sorunsuz olması hem görüş hem de
rahatlık bakımından önemlidir.
Lastikler
Otomobilinizi ve siz yola bağlayan lastikler kış aylarında
kilit rolü üstlenmektedir. Dış derinliğinden yüzeyine
kadar kontrolleri yapılmalıdır. Isı +7 derecenin altına
düştüğünde kış lastiklerine geçilmelidir.
Farlar
Kışın erken kararan hava ile birlikte daha da ön plana
çıkan farlar, yükseklik ve yan açılar olarak kontrol
edilmelidir. 3 yaşını geçmiş araçlarda ampulleri yenileyin.
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V Kayışı
Yaz aylarında genişleyen V kayışı özelliğini kaybeder.
Mümkünse kayışı gererek kullanın. Aksi takdirde kayışı
değiştirmek gerekir.
Cam Suyu
Cam suyunuzun yaz-kış dolu olmasına önem vermelisiniz.
Ancak özellikle kışın cam suyunuz da donma tehlikesi
altındadır. Bu sebeple akaryakıt istasyonları veya büyük
marketlerde satılan, alkol içeren cam suyu katkılarını
kullanmalısınız. Bu katkıların üzerinde yazdığı oranlarda
suyla karıştırılmasıyla belirli sıcaklığa kadar donmaması
sağlanabilir.

Aracınızda bulundurmayı unutmayınız!

Akü şarj kablosu, kar zincir, battaniye, eldiven, bez
parçası, kağıt havlu, kar için fırça, buz kazıyıcısı, kar
küreği, ekstra cam yıkama suyu.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: OCAK-EKİM 2015 | OCAK-EKİM 2016

2015 EKİM
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 EKİM
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

226.486

2.351.563

243.702

2.491.676

Toplam Motorin (m )

2.183.849

19.883.805

2.296.644

21.335.863

Kalorifer Yakıtı (ton)

10.007

89.884

9.564

81.439

Toplam Fuel Oil (ton)

54.857

485.677

53.402

523.484

Gazyağı (m )

2.133

19.723

883

8.607

Otogaz LPG (ton)

257.311

2.579.519

263.758

2.645.240

CİNSİ
3

3

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ekim 2015 - Ekim 2016)
Toplam Benzin (m3)

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%5,96

%7,30

%5,16

243.702

2015 EKİM
MİKTAR

(Ocak-Ekim 2015 | Ocak-Ekim 2016)

Toplam Motorin (m3)

%7,60

226.486

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

2016 EKİM
MİKTAR

2.183.849

2.296.644

2.351.563

2016 EKİM
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 EKİM
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

%-58,60

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

53.402

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Gazyağı (m3)

%-56,36

%7,78
523.484

485.677

54.857

21.335.863

19.883.805

Toplam Fuel Oil (ton)

Gazyağı (m3)

%-2,65

2.491.676

19.723

2.133

8.607

883
2015 EKİM
MİKTAR

2016 EKİM
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2015 EKİM
MİKTAR

2016 EKİM
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-4,43
%2,51
10.007

9.564

2015 EKİM
MİKTAR

2016 EKİM
MİKTAR

%-9,40

257.311

263.758

89.884

2015 EKİM
MİKTAR

2016 EKİM
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

%2,55
81.439

2.579.519

2.645.240

2016 KÜMÜLE
MİKTAR

2015 KÜMÜLE
MİKTAR

2016 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 20.643.246 OLDU
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 801 bin 620 adet taşıtın %53,4’ünü otomobil, %16,3’ünü
kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,4’ünü traktör, %4’ünü kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
80.434 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 80 bin 434 taşıt içinde otomobil %57,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla
%17,4 ile kamyonet, %14,3 ile motosiklet, %6,4 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos ayına göre %15,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %15,9, kamyonette
%10,8, kamyonda %15,1, motosiklette %29,1, özel amaçlı taşıtlarda %12,2, traktörde %5,4 olarak gerçekleşti.
Minibüste %40, otobüste ise %24,1 artış oldu.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39,5 oldu
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 109 bin 440 adet otomobilin %39,5’i LPG, %33,1’i dizel, %27’si benzin
yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Ekim 2016

Brent ($/varil)

Benzin CIF ($/ton)

Motorin CIF ($/ton)

%-3,0

%-1,5

49,06

48,3

01.Eki.16

31.Eki.16

506,75

%-1,7

451

443,5

01.Eki.16

31.Eki.16

491,5

01.Eki.16

31.Eki.16

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Ekim 2016

Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%3,2

%4,8

%3,8

4,697

4,847

4,029

4,223

2,64

2,74

01.Eki.16

31.Eki.16

01.Eki.16

31.Eki.16

01.Eki.16

31.Eki.16

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.
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)
83.837

82.740

%-1,31

2015 2. Çeyrek

2016 2. Çeyrek

Veriler PwC tarafından 8 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(OCAK - EKİM 2016)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Kaynak; ton; %)
(EKİM 2016)
Akaryakıt istasyonu; 118; %1
Askeri kurumlar; 732; %5
Belediyeler; 755; %5
Endüstri araç parkı; 1517; %10

İnşaat Madencilik; 967; %6

Kamu kuruluşları; 717; %4
Nakliye firmaları; 165; %1
Araç servisleri; 10785; %68

Yağ üretim tesisleri; 63; %0
Yıkama yağlama; 15; %0
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►► 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.

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

İşletmenizden çıkan atık yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde depolayın ve YETKİLENDİRİLMİŞ TEK KURULUŞ PETDER’e teslim edin.
PETDER
Atık Motor Yağı Toplama Sistemi
Araç Plaka ve Lisansları*
41 R 4474 - AY-41-03/22
41 R 4475 - AY-41-03/23
41 R 4476 - AY-41-03/24
41 R 4477 - AY-41-03/27
41 R 4782 - AY-41-03/12
41 R 4783 - AY-41-03/13
41 R 4784 - AY-41-03/14
41 R 4785 - AY-41-03/25
41 R 4786 - AY-41-03/26

41 R 0918 - AY-41-03/28
41 R 8178 - AY-41-03/17
41 F 0818 - AY-41-03/19
41 R 1891 - AY-41-03/20
41 R 6031 - AY-41-03/15
41 F 3935 - AY-41-03/21
41 F 3294 - AY-41-03/11
41 F 8798 - AY-41-03/16
41 B 3932 - AY-41-03-33

* Güncel araç plakaları için 44 44 924 numaralı telefondan
PETDER ile temasa geçebilirsiniz.

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.

PETDER Akıllı Telefon Uygulamasını
App Store ve Google Play Store’dan
indirebilirsiniz.
ATIK MOTOR YAĞI BİLDİRİM VE BİLGİ HATTI

Petrol Sanayi Derneği

tarafından atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

