
AYLIK PETROL BÜLTENİ
ŞUBAT 2022

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.

“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

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI

44 44 924

ŞUBAT’TA TOPLANAN ATIK MOTOR YAĞI: 
537 TON

“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Şubat 2022’de 537 ton atık 
motor yağı toplanmıştır.

ATIK YAĞ YÖNETİMİ

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM 
NOKTASI UYGULAMASI

Motor yağı değişimi yapılan 
işletmelerin belgelendirilmesi 
ve bildirim yapmasını 
sağlayacak Motor Yağı 
Değişim Noktası Uygulaması 
kullanıma açılmıştır.

ATIK YAĞ YÖNETİMİ

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

S.E.Ç.

İş güvenliği açısından elektrikle ilgili 
alınması gereken  bazı önlemleri üyemiz 
Shell paylaştı.

OCAK AYINDA 75,829 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

SEKTÖREL VERİLER

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıtların 
%55,2’sini otomobil, %21,6’sını 
kamyonet, %12,6’sını motosiklet, 
%4,5’ini kamyon,  %4,5’ini traktör, 
%0,9’unu minibüs, %0,5’ini otobüs 
ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
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MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI UYGULAMASI (MoYDeN)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık 
yağların yönetiminde milat kabul 
edilebilecek çalışmaları başlattığını 
duyurdu. Bu çalışmalardan ilki 
olan “deneme üretimi” yeni 
Yönetmelik kapsamında Rafineri 
Lisansı almak isteyen atık yağ geri 
dönüşüm tesislerine yönelik olarak 
Bakanlık, İl Müdürlüğü, TÜBİTAK-
MAM ve TSE’nin katılımlarıyla 
gerçekleştiriliyor. Deneme üretimi 
için Bakanlığa başvuru yapan 
atık yağ geri kazanım tesislerinde  
yaklaşık bir hafta sürecek deneme 

üretimi TSE 13369 no’lu standarda 
uygun olarak atık yağdan baz yağ 
üretiminin ispatı amacıyla üretim 
prosesi tamamlanıncaya kadar 
sürecek.

İkinci çalışma ise motor yağı 
değişimi yapılan akaryakıt 
istasyonları, tamirhaneler, servisler, 
kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, 
madencilik faaliyeti gösteren ve 
diğer motor yağı değişimi yapılan 
işletmelerin belgelendirilmesi ve 
bildirim yapmasını sağlayacak 

Motor Yağı Değişim Noktası 
Uygulamasının (MoYDeN) Entegre 
Çevre Bilgi Sistemi üzerinden 
kullanıma açılması oldu. Böylece 
atık yağların yönetiminin etkin 
bir şekilde sağlanması ile, atık 
yağ rafinasyon tesislerinin “Sıfır 
Atık” prensibiyle yüksek verimde 
çalışarak katma değeri yüksek 
ürünler elde edilmesi, atık yağların 
ülke ekonomisine kazandırılması ile 
çevre ve insan sağlığının korunması 
hedefleniyor.
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PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2021 OCAK

CİNSİ 2021 Ocak 2021 Kümüle 2022 Ocak 2022 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 201.830 201.830 297.616 297.616

Toplam Motorin (m3) 1.875.329 1.875.329 2.100.222 2.100.222

Toplam Fuel Oil (ton) 16.182 16.182 21.453 21.453

Gazyağı (m3) 165 165 184 184

Otogaz LPG (ton) 215.892 215.892 228.582 228.582

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ocak 2021 - Ocak 2022)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ocak 2021 - Ocak 2022)

* 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 sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.

Yasal Uyarı
Yukarıda yer alan veriler bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere 
hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yukarıdaki veriler bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bu verilere dayanarak verecekleri 
kararların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bu verilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle 
birlikte, verilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir 
şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, verilerin bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.
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OCAK AYINDA 75.829 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Şubat 2022

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Şubat 2022

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. Bu değişim, Türkiye pompa fiyatının yaklaşık 1/3’ünde (ürün fiyatı) meydana 
gelmektedir.

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %55,2’sini otomobil, %21,6’sını kamyonet, %12,6’sını 
motosiklet, %4,5’ini kamyon, %4,5’ini traktör, %0,9’unu minibüs, %0,5’ini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 arttı.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %90,6, otomobilde %41,5, kamyonette %40,1, 
kamyonda %38,7, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otobüste %22,1 artarken traktörde %51,9 ve motosiklette %31,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu.
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3’ünü otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,8’ini motosiklet, %8,0’ını 
traktör, %3,5’ini kamyon, %2,0’ını minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %71,6’sı benzin yakıtlıdır.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 adet otomobilin %71,6’sı benzin, %17,7’si dizel, %9,3’ü elektrikli veya hibrit 
olup %1,4’ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 747 bin 672 adet otomobilin ise %37,6’sı 
dizel, %35,8’i LPG, %25,6’sı benzin yakıtlı olup, %0,7’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin 
oranı ise %0,3’tür.
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (kümülatif, ton)

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(2018-2022 Ocak-Şubat)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak; %)
(Şubat 2022)

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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Akaryakıt İstasyonu; 14; 2%

Askeri Kurumlar; 4; 0%
Belediyeler; 106; 12%

Endüstri Araç Parkı; 221; 24%

İnşaat ve Madencilik; 97; 11%
Kamu Kuruluşları; 104; 12%

Nakliye Firmaları; 9; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 1; 0%

Yıkama Yağlama; 4; 0%

Araç Servisleri; 339; 38%
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349.210

2020 Q4 2021 Q4

%9,65
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RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 
ŞUBAT 2022

537
Ton

59.065

553

68

61

63

Toplanan atık 
motor yağı miktarı

Katedilen kilometre

Toplama yapılan 
nokta sayısı

Çalışan sayısı

Toplama yapılan 
il sayısı

Bertaraf / geri 
kazanım tesisine 

teslim sayısı

ATIK ÜRETİCİLERİNE TEKNİK DESTEK DEVAM EDİYOR
PETDER atık üreticilerine yönelik yeni başlattığı uygulama ile uzaktan erişim sağlayarak, Team Viewer programı 
yardımıyla başta MOTAT kurulumu olmak üzere teknik destek vermeye devam etmektedir.
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ELEKTRİK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Elektrikle ilgili bir çok mevzuat 
yer almakla birlikte, iş güvenliği 
açısından alınması gereken  bazı 
önlemler  (mevzuat kapsamında) 
aşağıda yer almaktadır. Daha 
detaylı bilgiler için ilgili mevzuat 
maddeleri incelenmelidir.

Genel Önlemler
 ■ Elektrikli ekipman kullanıcılarına 

gerekli eğitimler verilmeli, konu ile 
ilgili talimat hazırlanmalıdır.

 ■ Arızalı ekipmanlar üzerine 
gerekli uyarı yazılarak kullanım dışı 
bırakılmalıdır.

 ■ Elektrikli ekipmanların sıvı ile 
teması engellenmelidir.

 ■ Elektrikle çalışırken asla su 
ile temas edilmemelidir. Islak 
elle herhangi bir elektrikli 
cihaza veya elektrik tesisatına 
dokunulmamalı veya tamir 
edilmeye çalışılmamalıdır. 

 ■ İnsanları elektrik çarpmasından 
korumak için genel olarak:
- Koruyucu yalıtma,
-  Üzerinde durulan yerin yalıtılması,
-  Küçük gerilim kullanma,
-  Sıfırlama ve topraklama, gibi 
düzenler kullanılır.

 ■ Yangın tehlikesine karşı yangın 
koruma röleleri kullanılması 
önerilir.

 ■ Jeneratör, ana elektrik 
odalarından ve transformatör 
merkezlerinden temiz su, pis 
su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz 
tesisatı donanımı ve ekipmanları 
geçirilemez ve üst kat mahallerinde 
ıslak hacim düzenlenmemiş 
olmalıdır.

 ■ Acil durum kapsamında 
mevzuatta belirtilen alanlarda 
acil durum aydınlatmaları tesis 
edilmelidir.

 ■ Asansörlerin, yangın uyarısı 
aldıklarında kapılarını açmadan 
doğrultuları ne olursa olsun 
otomatik olarak acil çıkış katına 
dönmesi, kapıları açık beklemesi ve 
gerektiğinde yetkililer tarafından 
kullanılabilecek elektriksel sisteme 
sahip olması şarttır.

 ■ Mevzuatta belirtilen ve önem 
arz eden yangın panoları gibi 
ekipmanlara ait kablolar mevzuatta 
belirtilen özellikte ve yangına 
dayanık olarak tesis edilmelidir.

 ■ Dar, kapalı ve nemli yerlerde 
yalnızca doğru akım ile kaynak 
yapılmalıdır.

 ■ Priz, uzatma kablosu 
kullanımında fazla akım çeken 
ekipmanları takmadan önce yetkili 
personelden onay alınmalı, hatlara 
fazla yüklenilmemelidir.

 ■ Paratonerler, topraklamalar, 
IP ve Exproof ekipmanlar, kaçak 
akım röleleri gibi tüm elektrik 
tesisatı ilgili mevzuat kapsamında 
ilgili stanadartlara uygun kişi ve 
periyotlarla kontrol edilmelidir.

Elektrik Tesisatları
 ■ Binalarda kurulan elektrik 

tesisatının, kaçış yolları 
aydınlatmasının ve yangın algılama 
ve uyarı sistemlerinin, yangın 
halinde veya herhangi bir acil 
halde, binada bulunanlara zarar 
vermeyecek, panik çıkmasını 
önleyecek, binanın emniyetli bir 
şekilde boşaltılmasını sağlayacak 
ve güvenli bir ortam oluşturacak 
şekilde tasarlanması, tesis edilmesi 
ve çalışır durumda tutulması 
gerekir. 

 ■ Her türlü elektrik tesisatının, 
kaçış yolları aydınlatmasının, 
acil durum aydınlatma ve 
yönlendirmesinin ve yangın 
algılama ve uyarı sistemlerinin, 
ilgili tesisat yönetmeliklerine 
ve standartlarına uygun olarak 
tasarlanması ve tesis edilmesi 
şarttır. 

 ■ Binalarda kurulacak elektrik 
tesisatının, kaçış yolları 
aydınlatmasının ve yangın algılama 
ve uyarı sistemlerinin tasarımı 
ve uygulaması, ruhsat veren 
idarenin kontrol ve onayına tabidir. 
Sistemlerin ve cihazların periyodik 
kontrolü, test ve bakımları, bina 
sahibi veya yöneticisi ile bunların 
yazılı olarak sorumluluklarını 
devrettiği bina yetkilisince 
yaptırılır. 

 ■ Acil durum aydınlatmaları 
elektrik kesilmesi durumlarında en 
az 60 dk boyunda çalışır özellikte 
olmalıdır.

Bakım, Onarım ve Kontrol
 ■ Tüm bakım ve tamir işleri yasal 

mezuata uygun periyotlarla ve 

yetkin kişilerce yapılmalı, kayıtları 
tutulmalı, mümkünse kontrol 
etiketleri kullanılmalıdır.

 ■ Bakım, onarım, vb. tüm 
müdahalelerde enerji izolasyonu, 
birikmiş enerji ölçümü ve 
sıfırlanması, topraklama, kilitleme 
ve etiketleme gibi önlemler alınmalı, 
gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. 

 ■ Elektrikle ilgili çalışmalar 
mümkünse en az iki kişi ile 
yapılmalıdır.

 ■ Kullanılan kişisel koruyucular 
(baret, ayakkabı, eldiven iş kıyafeti, 
vb) ve el aletleri standartlara 
uygun, yalıtkan özellikte olmalı, 
ekipmanlar temiz ve kuru olmalıdır.

 ■ Personelin üzerinde iletken bir 
malzeme bulunmamalı (kolye, 
yüzük, bileklik, saat vb.), kıyafetler 
kontrolsüz temasa neden olmayacak 
şekilde sıkı olmalı, gevşek veya 
sarkık olmamalıdır.

 ■ Tesisatta elektrik olmazsa bile, 
çalışma esnasında, yanlışlıkla veya 
başka bir sebeple tesisata cereyan 
verilebileceği veya atmosferik 
olaylarla (yıldırım, v.b) veya tesisatın  
kapasitesinden dolayı statik yükler 
birikebileceği veya civardaki yüksek 
gerilim tesislerinden endüksiyon 
yolu ile gerilim indüklenebileceği 
unutulmamalıdır.

 ■ Müdahale sırasında zeminin 
yalıtkan özelliği olduğundan emin 
olunmalıdır.

Çalışma Ortamı 
 ■ Yanıcı patlayıcı ortamlarda 

sadece Exproof özellikte  ekipman 
kullanılmalı, bu ekipmanların 
uygunluk sertifikaları mutlaka 
bulundurulmalı ve kayıt listesi 
oluşturulmalıdır.

 ■ Yanıcı patlayıcı ortamlarda 
yapılacak tüm elektrik tesisatları  
Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması 
Hakkında Yönetmelik ve Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile 
İlgili Yönetmeliğe uygun olmalı, 
bu ekipmanların muayene, kontrol 
ve bakımları yetkin kişilerce 
yapılmalıdır.

 ■ Yanıcı patlayıcı tehlikesi olan 
işyerlerinde elektrik motorlarının 
besleme kablolarının başlıca 
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ELEKTRİK VE İŞ GÜVENLİĞİ
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kumanda tertibatı ile termik 
starterleri, akım kesicileri, 
komütatörleri, röleleri, dirençleri 
ve benzeri tertibatı ateşe dayanıklı 
ve izole edilmiş oda veya hücreler 
içine yerleştirilmelidir.

 ■ Transmisyon tertibatındaki 
miller ve yataklar statik elektriğe 
karşı topraklanmalı, kayışla 
kasnak arasına ve kayışın kasnağı 
terk ettiği kısmın her iki tarafına 
topraklanmış metal taraklar uygun 
şekilde konulmalıdır.

 ■ Ark veya kıvılcım çıkaran elektrik 
motorları parlayıcı, patlayıcı ve 
yanıcı madde bulunan ortamlarda 
kullanılmamalı, kıvılcım yapan el 
aletleri kullanılmamalıdır.

 ■ Parlayıcı maddelerin bulunduğu 
işyerlerindeki elektrik motorları 
alev sızdırmaz tam kapalı tipten 
olmalı, parlayıcı gaz veya buharların 
havaya karışması ile patlama 
tehlikesi bulunan yerlerdeki 
elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli 
alanın dışına kurulmalı veya bu 
alet ve teçhizat alev sızdırmaz tipte 
olmalıdır.

 ■ Alev geçirmez cihazların 
kullanılmasından önce imalatçı ve 
satıcı müesseselerden bu cihazların 
gerektiği gibi olduklarına dair 
belgeler alınmalı, alev geçirmez 
cihazların üzerinde yapılacak 
herhangi bir onarım veya 
değişiklik bu cihazların ilk güvenlik 
durumlarını bozmayacak veya 
azaltmayacak şekilde yapılmalıdır. 

 ■ Alev geçirmez cihazlar için 
kullanılacak iletkenler eksiz borular 
içinde bulunmalı veya madeni 
kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli 
kablolar kullanılmalı, bu gibi 
aletlere iletkenlerin bağlantısı, 
tesisatın alev geçirmez özelliğini 
bozmayacak şekilde yapılmalıdır.

 ■ Tehlikeli bir ortama giren elektrik 
tesisat boruları tehlike alanına 
girdikleri noktada alev sızdırmaz 
buatlarla donatılmalıdır.

 ■ Mekanik bir etkiye maruz kalması 
muhtemel olan yerlerdeki kablolar 
zırhlı olmalıdır. Alev sızdırmaz 
cihaz veya teçhizatın madeni 
gövdesi ile kabloların madeni 
kılıfları ve boruları arasındaki 
elektrik bağlantısı lehim kaynağı 
veya uygun manşonlar kullanılarak 
yapılmalıdır.

 ■ Kablo uçları neme karşı bu tip 
iletkenlere özgü alev sızdırmaz özel 
kapaklarla tecrit edilmeli ve boruları 
veya kabloların madeni kılıfları 
iletken olarak kullanılmamalıdır. 
Güvenlikli oldukları yetkili 
makamlar tarafından onaylanmış 
aletler ve tesislerin üzerinde 
güvenlik durumlarını bozacak 
hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

 ■ Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda 
(organik gaz ve tozların meydana 
geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve 
çalışıldığı yerlerde) sigortalar 
daima tehlike bölgesi dışına 
konmalıdır. Ancak bunun 
sağlanamadığı hallerde bunlar 

alev geçirmez kutular içinde 
bulunmalı ve bu kutular gerilim 
kesilmeden açılmamalıdır. Bu 
gibi kutular üzerinde bu hususu 
belirten ikaz yazıları bulunmalıdır. 
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli 
ve zararlı maddeler bulunan 
yerlerde, aydınlatma devresi de 
dahil olmak üzere elektrik tesisatı 
bir yılı geçmeyen süreler içinde 
muntazaman yetkili elemanlar 
tarafından kontrol ve bakıma tabi 
tutulmalıdır.

 ■ Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda 
suni aydınlatma tesisleri ancak alev 
sızdırmaz armatürlerle yapılmalı, 
aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş 
lambalardan yararlanılmalıdır. 
Parlayıcı, patlayıcı ortamlardaki 
bütün madeni bölme ve çatı 
kısımları ile makine ve teçhizat 
uygun şekilde topraklanmalıdır.

 ■ Aşırı akımlara ve kısa devrelere 
karşı korunmak üzere faz iletkeni 
ile toprak arasında bir kaçak olması 
halinde devreye otomatik olarak 
akım kesen bir cihaz konulmalı 
ve bu cihaz akımın %10 artması 
halinde harekete geçmelidir.

 ■ Parlama ve patlama tehlikesi 
oluşturabilen organik tozun 
meydana geldiği, taşındığı, 
aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde 
elektrik motor ve jeneratörleri 
toz geçirmez etanş tipten olmalı 
veya devamlı olarak temiz 
hava basılan tecritli hücrelerde 
bulundurulmalıdır.

 ■ Motorların uzaktan kumanda 
edildiği hallerde kumanda 
düğmeleri toz geçirmez tipten imal 
edilmiş olmalı veya toz geçirmeyen 
ayrı bir odada bulunmalıdır.

 ■ Parlama ve patlama tehlikesi 
oluşturan organik tozların 
işlendiği, taşındığı veya aktarıldığı 
konveyörler, elevatörler, silolar 
veya benzeri tertibatın içini 
aydınlatmakta kullanılacak 
elektrik lambaları toz geçirmez 
etanş globların içine alınmalı ve 
elektrik tesisatı ayrıca çarpma, 
düşme gibi mekanik tehlikelere 
karşı uygun tarzda korunmuş ve 
buralarda dışarıya tesis edilmiş 
olan toz geçirmez etanş anahtarlar 
kullanılmalıdır.
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T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL HİZMETLER  

BAKANLIĞI

18 Şubat İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

18 Şubat Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Şubat Fiyat Etiketi 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

T.C.ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU

4 Şubat EPDK Cezalara İlişkin 
Duyuru
4 Şubat EPDK Tarifelere İlişkin 
Duyuru
12 Şubat EPDK Tarifelere İlişkin 
Duyuru
26 Şubat EPDK Tarifelere İlişkin 
Duyuru
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