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1996 yılında ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım
şirketleri tarafından kurulan PETDER (Petrol Sanayi
Derneği), 25. yılını 22 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da
kamu ve sektörün ileri gelen isimlerinin katıldığı özel
bir geceyle kutladı.

“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 İletişim
Komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır. Bültenle ilgili görüş ve
önerileriniz için: info@petder.org.tr
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, Castrol, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi,
Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Socar Türkiye, Total, Total Energies
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.
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.

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI
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23 Eylül 1996’da kurulan PETDER’in 25. yıl kutlaması 22 Kasım 2021 tarihinde Antalya Regnum
Carya Otel’de gerçekleşti. Geceye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz,
PETDER üyesi akaryakıt dağıtım firmalarının üst düzey temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren
diğer şirket ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.
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Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Sn. Köksal
Onur İnci karşılama konuşmasında sektörün tüm
paydaşlarının bir araya geldiği gecede sektörün
ve PETDER’in geçmiş 25 yıllık sürecini birlikte
hatırlamanın anlamlı olduğunu ifade etti.
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Daha sonra söz alan Petrol Sanayi Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Yılmaz, son yirmi
beş yıl içinde tüm sektör temsilcilerinin çabaları
ve hükümet temsilcileri ile özellikle düzenleyici
kurum EPDK’nın desteği sayesinde sektörde çok
yol kat edildiğini belirtti ve PETDER’in 25. yaşını
kutladı.
Sn. Yüksel Yılmaz’ın konuşması sonrasında,
PETDER’in 25. Yıl kutlama videosu salonda
yayınlandı ve büyük ilgi çekti.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sn.
Mustafa Yılmaz ise konuşmasında, 25. yaşını
kutlayan PETDER’in, EPDK’nın gözetimi ve
denetimi altında ve yine EPDK ile birlikte güzel
işler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam
edeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından EPDK Başkanı Sn.
Yılmaz’a geceyi hatırlatmak üzere anı takdim
edildi.
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Gala yemeği, Cenk Eren konseriyle devam etti.
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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 en üst düzeye taşınması anlayışıyla yolculuğuna devam ediyor.
Bu kapsamda, 25. Yıl Kutlama Davetimize katılan tüm değerli konuklarımıza en içten dileklerimizle
teşekkür ederiz.
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