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KISA KISA…
*QGHPGH|QHoÑNDQODU
n Kaçak akaryakıt ile ilgili kanun tasarısı gündemde…
n Akaryakıt ve akaryakıt harici ürünlerde ÖTV arttırıldı…
O3(7'(5õõ2&$.²õ+$=ù5$1õ6(.7g5õ5$325818õ<$<,1/$',
n 10 numara yağ konusunda yeni rapor hazırlıkları…
O+$0õ3(752/õ)ù<$7õ'(÷ùúù./ù./(5ùõ9(õ$.$5<$.,7õ)ù<$7/$5,1$õ<$16,0$6,
n Vergi hariç pompa fiyatları Avrupa ortalamasının altında…
Où6ù0/(5õ'(÷ùú6(õ'(õ62581õ$<1,õõ180$5$õõõ180$5$õõ<$30$õ0$=27õ
n PETDER üyelerine yönelik olarak yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi…
O$.$5<$.,7õ7h.(7ù&ù6ùõ.$08õ63278õù/(õ%ù/ù1d/(1'ù5ù/(&(.
n PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Avrupa Tedarik Zinciri Mükemmeliyet Ödülleri’nde finale kaldı…
n PETDER Uyarıyor: Kış geliyor… Metanol kullanılan cam suyu antifrizleri sağlığınızı olumsuz etkileyebilir…
O626<$/õ62580/8/8.õ5$0$=$1õ$<,1'$õ3(7'(5õ.,=,/$<õùú%ù5/ù÷ù
n Sağlık, Emniyet ve Çevre Köşesi : Karayolu tanker taşımacılığında uykusuz araç kullanımının tehlikesi!
O(3'.õ6(.7g5h1õù16$1õ.$<1$./$5,õ352)ù/ù1ùõd,.$570$<,õ+('()/ù<25
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Kaçak akaryakıt ile ilgili kanun
tasarısı gündemde…
3(7'(52FDN+D]LUDQ
VHNW|UUDSRUX\D\ÑQODQGÑ
õõõõõ$/',÷,õ<$.,7$õ*h9(16ù1

¢ÍÍÍȱ¢ÍȱãȱãȱƖȱŜǰşȱȱŞǰŝȱ¢ȱ řȱȱ³Ȭ

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele’ye lisans iptalleri ve tesis kapama koşulilişkin Başbakanlık Genelgesi’nin ya- ların kolaylaştırıldığı düzenlemeler yer
3(7'(5õ
õ
\×O×õ 2FDN+D]LUDQõ
alıyor. \D]×O×õ EDV×QGDõ JHQLûõ \HUõ EXO
yınlanması
sonrasında
başlatılan ça- ]DUI×QGDõ
Önemli Bir
Referans
Doküman…ȱ
TOBB
ve PETDER
tasarı õ
ile ilgili
lışmalar
çerçevesinde
Petrol
Piyasası
'|QHPLõ 6HNW|Uõ 5DSRUXõ \D\×QODQG×õ GXõ
5DSRUõ
\D]×O×õ EDV×QGDõ
DGHWõçalışJD
malarını
sürdürüyor.
Kanundaki
kaçak
Kanunu’da
da
değişiklik
yapılması
günõ \×O×Q×Qõ LONõ DOW×õ D\O×Nõ G|QHPLQGHõ ]HWHGHõ LQWHUQHWWHõ õ DGHWõ KDEHUGHõ
akaryakıt tanımı sektörde en büyük endeme geldi. Hazırlanan kanun tasarısı WHOHYL]\RQODUGDõGDõõKDEHUõRODUDNõ\HUõ
WRSODPõDNDU\DN×WõWNHWLPLõõ\×O×Q×Qõ
¢¢ÍÍÂÍȱȱȱȱśȱûûȱãȱ£Íȱ¢£ÍÍȱȬ
kamu ve sektörün katıldığı toplantılar- dişe olarak devam ediyor.
D\Q×õG|QHPLQHõJ|UHõõõDUWDUDNõõ
DOG×õ 6HNW|UP]õ VRQõ GHUHFHõ ROXP
da ele alındı. Taslak kanununda temel- Kanun tasarısında
PLO\RQõPõRODUDNõJHUoHNOHûWL
HWNLOH\HQõ
õ QXPDUDõ \Døõ VRUXQXõ
öne
çıkan başlıklar:
de akaryakıt kaçakçılığına yönelik dü- VX]õ
ǯȱȱ¢£ÍÍȱÍȱŚşȱȱ£ǰȱȱśśȱȱǰȱ
3(7'(5õ 5DSRUXõ
gQHPOLõ
%LUõ 5HIH
UQOHULQLQõ
IL\DW
n Kaçak petrol
tanımı YHUJLVL]õ
yeniden ele
alızenlemelerin
yer aldığı,
cezaların
daha DNDU\DN×Wõ
nıyor.
Akaryakıt
harici
ürünlerin
doğcaydırıcı
hale
getirilmeye
çalışıldığı,
UDQVõ'RNPDQ«
ODU×Q×Qõ $NGHQL]õ RUWDODPDV×Q×Qõ DOW×QGDõ
ȱȱŗŞȱȱȱ¢ȱÍǯȱãûû£ûȱȱȱ£ȱ¢ȱ
3(7'(5õ 5DSRUXõ \D\×QODQG×ø×õ WD \HUõDOPDV×õ|QHPOLõEDûO×NODUõRODUDNõED
ULKWHQõ LWLEDUHQõ LONõ õ JQONõ G|QHPõ V×QGDõ\HUõDOG×

ǰȱ¢Íȱûûȱ£ȱ¢ÍÍȱ£ȱÍȬ
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rudan akaryakıt yerine ikmali kaçak
petrol olarak değerlendiriliyor.
n Solvent, madeni ve baz yağ, asfalt,
solvent nafta ve benzeri akaryakıt harcinde kalan petrol ürünleri ile ilgili
ithalat, ihracat ve üretim faaliyetleri
Kurum’dan alınacak lisansa tabi kılınıyor.
n Akaryakıt harici petrol ürünü ithalatı ve yurt içi temininde uygunluk yazısı
şartı getirilmesi planlanıyor.

 GGȱ 

ZZZSHWGHURUJWU

ȱG ȱȱ

9HUJLVL]DNDU\DNÑW\LQH$YUXSDRUWDODPDVÑQÑQDOWÑQGD
Türkiye, özel motorini de ucuza tüketiyor
 GGȱ 

ȱG ȱȱ  ȱ ȱ

3HWUROõ 3L\DVDV×õ
.DQXQXõ
X\DU×QFDõ
7UNL\Hõ LOHõ $NGHQL]õ
SL\DVD
ȱ¢
Şirketler
tüketici
talebine
paralel
Standart
motorin ile özel motorin türleri arasındaki fiyat farkı
ZZZSHWGHURUJWU
V×QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO×QDQõG|UWõONHQLQõSRPSDõIL\DWODU×õYHUJL
(2012 Ocak - Ağustos, kuruş/LT.)
olarak özel motorinde ürün portföyünü
ȱ
ȱ¢Íȱ ȱ¢Íȱû¢ȱȱ£ȱ¢Íȱ
genişletip, müşterilerinin beklentilGHQõDU×QG×U×OP×ûõRODUDNõLQFHOHQGLøLQGHõùVWDQEXO·GDõELUõGHSRõPR
ÍÍóȱ
erini karşılamaya
devam PDOL\HWLõ
ediyor. Ürün
ȱȱÍȱãȱûȱȱ¢ÍȱȱÍÍȬ
WRULQLQõ
õOLWUH õYHUJLVL]õ
$WLQD·GDNLQGHQõõ7/õGDKDõ
£ȱ
 GGȱ  ȱG ȱȱ  ȱ ȱ
çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri
ÍÍóȱȱÂǰȱGȇȱȱȱȱǻśŖȱǼȱȱ
GûNõ
$NGHQL]õ ONHOHULQGHõ PRWRULQHõ YHUJLVL]õ RODUDNõ HQõ \NVHNõ

diğer ülkelere göre daha düşük bir fiyata
£ȱ¢ȱȂȱŗŖǯśȱȱȱûóûǯȱ£ȱûȬ
SRPSDõIL\DW×Q×õ<XQDQLVWDQõHQõXFX]XQXõLVHõùVSDQ\Dõ|G\RU«
ȱ¢Íȱ
ȱ¢Íȱû¢ȱȱ£ȱ¢Íȱ
kullanıyor. Ana ürün olarak tanımlanan
ȱȱ£ȱȱȱ¢ûȱȱ¢ÍÍȱȬ ǰȱ
ȱȱÍȱãȱûȱȱ¢ÍȱȱÍÍȬ
standart 10 ppm kükürt içeren motorin
ǰȱȱ£ȱȱG¢ȱãû¢ǳȱ

ÍÍóȱȱÂǰȱGȇȱȱȱȱǻśŖȱǼȱȱ
ile şirketlerin farklılaştırılmış ürün olarak
£ȱ¢ȱȂȱŗŖǯśȱȱȱûóûǯȱ£ȱûȬ

piyasaya sundukları özel katkılı moȱȱ£ȱȱȱ¢ûȱȱ¢ÍÍȱȬ

torin türleri arasındaki pompa fiyatları
ǰȱȱ£ȱȱG¢ȱãû¢ǳȱ


kıyaslandığında, Türk tüketicilerinin özel
motorin türlerine Akdeniz ülkelerine
[ȱGȱtGȱȱȱ[t

[ȱGȱtGȱȱȱ[tǯǯǯȱ
göre daha az ödedikleri görülüyor. Özel
İtalya
İspanya
Fransa
Türkiye
motorin
standart
motorinin
vergisiz
úLUNHWOHUõile
WNHWLFLõ
WDOHELQHõ
SDUDOHOõ
RODUDNõ |]HOõ[ȱGȱtGȱȱȱ[tǯǯǯȱ
PRWRULQGHõ UQõ SRUWI|
pompa fiyatları arasındaki
farklar göz litrede 11 kuruş daha ucuz. Türk Fransa ve İspanya’dan ortalama litrede
kȱûȱȱȱȱã£ȱȱ
\QõJHQLûOHWLSõPûWHULOHULQLQõEHNOHQWLOHULQLõNDUû×ODPD\DõGHYDPõHGL\RUõ
kȱûȱȱȱȱã£ȱȱ
önüne alındığında Türkiye,
İtalya’dan tüketicileri özel motorin türlerini İtalya, 7 kuruş daha ucuza tüketiyor.
ûûȱã¢ûûȱóǰȱûóȱȱ
kȱûȱȱȱȱã£ȱȱ
hUQõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõWNHWLFLOHUõEXõUQOHULõGLøHUõONHOHUHõJ|UHõGDKDõ

7UNL\H|]HOPRWRULQLGHXFX]DWNHWL\RU

ûûȱã¢ûûȱóǰȱûóȱȱ

ûûȱã¢ûûȱóǰȱûóȱȱ
óÍ¢ȱȱ¢ǯȱtûȱ³óÂȱȱûȬ
GûNõELUõIL\DWDõNXOODQ×\RUõ$QDõUQõRODUDNõWDQ×PODQDQõVWDQGDUWõõSSPõ
óÍ¢ȱȱ¢ǯȱtûȱ³óÂȱȱûȬ
óÍ¢ȱȱ¢ǯȱtûȱ³óÂȱȱûȬ
ȱȱûûȱÂȱûȱãȱȱûóûȱȱ¢Ȭ
NNUWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO×ODûW×U×OP×ûõUQõRODUDNõSL\DVD\Dõ
ȱȱûûȱÂȱûȱãȱȱûóûȱȱ¢Ȭ
ȱȱûûȱÂȱûȱãȱȱûóûȱȱ¢Ȭ
ȱÍ¢ǯȱȱûûȱȱÍȱȱŗŖȱ
Vergi hariç pompa
Vergisiz motorin pompa fiyatları (TL./LT.)
ȱÍ¢ǯȱȱûûȱȱÍȱȱŗŖȱ
VXQGXNODU×õ|]HOõNDWN×O×õPRWRULQõWUOHULõDUDV×QGDNLõSRPSDõIL\DWODU×õN×\DV
ȱÍ¢ǯȱȱûûȱȱÍȱȱŗŖȱ
ppm kükürt içeren motorin
ȱóȱÍóÍÍÍóȱ
ppm kükürt içeren motorin ȱóȱÍóÍÍÍóȱ
fiyatları Avrupa
ODQG×ø×QGDõ7UNõWNHWLFLOHULQLQõ|]HOõPRWRULQõWUOHULQHõ$NGHQL]õONHOHUL
ûûȱȱ¢¢ȱÍȱã£ȱÍÍȱȱûȬ
ûûȱȱ¢¢ȱÍȱã£ȱÍÍȱȱûȬ
ppm kükürt içeren motorin ȱóȱÍóÍÍÍóȱ
QHõJ|UHõGDKDõD]õ|GHGLNOHULõJ|UO\RUõg]HOõPRWRULQõLOHõVWDQGDUWõPRWRULQLQõ
ȱÍȱȱ¢ÍȱÍ¢ÍÂÍǰȱûȱûȬ
ortalamasının ȱÍȱȱ¢ÍȱÍ¢ÍÂÍǰȱûȱûȬ
altında
ûûȱȱ¢¢ȱÍȱã£ȱÍÍȱȱûȬ
ȱã£ȱȱûȱAkdeniz ülkelerine
YHUJLVL]õSRPSDõIL\DWODU×õDUDV×QGDNLõIDUNODUõJ|]õ|QQHõDO×QG×ø×QGDõ7UNL\Hõ
ȱã£ȱȱûȱAkdeniz ülkelerine
göre
daha
az
ödedikleri
görülüyor.ȱ[£ȱȱȱȱȱ£ȱȱ¢ÍȱÍȱȱã£ȱãûȱ
Petrol Piyasası Kanunu uyarınca TürȱÍȱȱ¢ÍȱÍ¢ÍÂÍǰȱûȱûȬ
ùWDO\D·GDQõOLWUHGHõõNXUXûõGDKDõXFX]õ7UNõWNHWLFLOHULõ|]HOõPRWRULQõWUOH
göre daha az ödedikleri görülüyor.ȱ[£ȱȱȱȱȱ£ȱȱ¢ÍȱÍȱȱã£ȱãûȱ
kiye ile Akdeniz piyasasında refer- ÍÍÂÍȱû¢ǰȱG¢Ȃȱȱŗŗȱóȱȱ£ǯȱûȱûȱã£ȱȱûȱG¢ǰȱȱȱG¢ȂȬ
ȱã£ȱȱûȱAkdeniz ülkelerine
ULQLõùWDO\Dõ)UDQVDõYHõùVSDQ\D·GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõõNXUXûõGDKDõXFX]DõWNHWL\RU
ans olarak alınan dört ÍÍÂÍȱû¢ǰȱG¢Ȃȱȱŗŗȱóȱȱ£ǯȱûȱûȱã£ȱȱûȱG¢ǰȱȱȱG¢ȂȬ
ülkenin pompa ȱȱȱŝȱóȱȱ£ȱû¢ǯȱ

göre daha az ödedikleri görülüyor.ȱ[£ȱȱȱȱ

ȱȱȱŝȱóȱȱ£ȱû¢ǯȱ
fiyatları vergiden arındırılmış
olarak
tȱȱG ȱGȱ  Gȱȱȱ ȱ
ÍÍÂÍȱû¢ǰȱG¢Ȃȱȱŗŗȱóȱȱ£ǯȱûȱû
incelendiğinde, İstanbul’da bir depo
<GkGȱ
tȱȱG ȱGȱ  Gȱȱȱ ȱ
motorinin (50 litre) vergisiz maliyeti
ȱȱȱŝȱóȱȱ£ȱû¢ǯȱ
<GkGȱ
Atina’dakinden
10 TL daha
düşük. ȱȱȱǰȱŘŖŗŘȱ¢ÍÍÍȱȱ¢Ȭ
%UHQWõWLSLõKDPõSHWUROGHõ\×O×Q×QõLONõ\HGLõD\×õRUWDODPDV×õõYDULOõ
Akdeniz ülkelerinde motorine vergisiz ȱ¢ÍÍȱÍȱŗŗŘǰśŞȱǞȦȱǯȱ
ROGXõ+D]LUDQ·GDõõõYDULOõRODQõRUWDODPDõRODQõIL\DWõ7HPPX]õD\×QGDõ
tȱȱG ȱGȱ 
£ȱ¢ÍȱşśǰřśȱǞȦȱȱȱ
olarak en yüksek pompaȱȱȱǰȱŘŖŗŘȱ¢ÍÍÍȱȱ¢Ȭ
fiyatını Yunan- ȱȱȱ¢Íȱ£ȱ¢Íȱ
õRODUDNõo×NW×õ)L\DWODU×QGDNLõEXõGHøLûLPõSRPSDõIL\DWODU×QDõ\DQ
<GkGȱ
ȱ¢ÍÍȱÍȱŗŗŘǰśŞȱǞȦȱǯȱ
istan, en ucuzunu ise İspanya
ödüyor… ŗŖřǰŘŝȱǞȦȱǯȱ ȱȱ¢ÍȬ
V×G×õõ7HPPX]·GDõ+D]LUDQõRUWDODPDV×QDõJ|UHõPRWRULQGHõOLWUHGHõõNXUXûõ
ȱȱÂóǰȱÂȱȱȱ¢Ȭ
£ȱ¢ÍȱşśǰřśȱǞȦȱȱȱ
Kaynak: http://www.fuelprices.gr/
İspanya
Fransa Yunanistan
İtalya
AK4
Türkiye
Madrid
Paris
Lyon
Atina
Roma
Ortalama
İstanbul
EHQ]LQGHõõNXUXûõDUW×ûõROGXõ1LVDQõ0D\×VõYHõ+D]LUDQõD\ODU×QGDõGûûõ
£ȱ
ȱȱȱ¢Íȱ£ȱ¢Íȱ
PriceStats,http://ec.europa.eu/ener- Íȱ¢ÍÍȱȱ£ȱ¢Íǰȱ
ȱȱȱǰȱŘŖŗŘȱ¢ÍÍÍȱȱ¢ȬAvrupa Yakası
ÍȱãȱȱȱȱŚȱ
HøLOLPLõJ|VWHUHQõSHWUROõIL\DWODU×õVRQXFXQGDõDNDU\DN×WõIL\DWODU×QGDõõNH]õ
ŗŖřǰŘŝȱǞȦȱǯȱ ȱȱ¢ÍȬ
gy/observatory/oil/bulletin_en.htm
óǰȱ£ȱŘȱóȱÍóȱǯȱŘŖŗŘȱ
ȱ¢ÍÍȱÍȱŗŗŘǰśŞȱǞȦȱǯȱ
ȱȱÂóǰȱÂȱȱȱ¢Ȭ
Gûûõ\DûDQP×ûõYHõEHQ]LQõõNXUXûõPRWRULQõLVHõõNXUXûõJHULOHPLûWL
¢ÍÍȱǰȱ¢Íȱȱ £ȱ¢Íȱ

+DUHNHWOLSHWUROIL\DWODUÑSRPSD\DGD\DQVÑ\RU
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Íȱ¢ÍÍȱȱ£ȱ¢Íǰȱ
£ȱ
ûȱȱûóûóȱÂȱãȱȱ

£ȱ¢ÍȱşśǰřśȱǞȦȱȱȱ

¢Íȱȱ¢Íȱ¢ÍȱŜȱ£ȱûóûóȱ¢óÍóȱȱ£ȱśŘȱóǰȱȱȱřŜȱóȱóǯȱ
ÍȱãȱȱȱȱŚȱ
ȱȱȱ¢Íȱ£ȱ¢Íȱ

óǰȱ£ȱŘȱóȱÍóȱǯȱŘŖŗŘȱ
¢ÍÍȱǰȱ¢Íȱȱ £ȱ¢Íȱ
ûȱȱûóûóȱÂȱãȱȱ

ŗŖřǰŘŝȱǞȦȱǯȱ ȱȱ¢ÍȬ
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Akaryakıt ve akaryakıt harici
ürünlerdeki ÖTV tutarları artırıldı
22 Eylül 2012 tarih ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I
sayılı listenin A ve B cetvelinde yer
alan ürünlerin ÖTV’si artırıldı. Yapılan
yeni düzenleme sonrasında akaryakıt
ve akaryakıt harici ürünlerinde litre
başında 30 kuruşa varan oranlarda artış
oldu. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu
kararı ile bundan önceki son ÖTV artışı
31 Aralık 2009 tarihinde yapılmıştı. Ülkemizde özel tüketim vergisi üzerinden KDV’de alındığı için vergi zammı
toplamda 35.4 kuruşa karşılık geliyor.
ÖTV düzenlemesi, pompa fiyatlarına
benzin ve motorinde 35 kuruş, LPG’de
ise 25 kuruş olarak yansıdı.
Söz konusu artışın kaçak ve kayıt

Ürün
Birim
		

Eski Tutar (TL)
18.05.2012

Yeni Tutar (TL)
22.09.2012

Değişim (TL)

Benzin
Motorin
Gaz yağı
Biyodizel
LPG Otogaz
Madeni yağ
Müstahzar
Katkı
Solvent
Fuel oil 4
Fuel oil 6

1,8765
1,2945
0,7605
0,91
1,278
1,056
1,056
1,9985
1,9985
0,476
0,224

2,1765
1,5945
0,9367
1,1209
1,578
1,3007
1,3007
2,2985
2,2985
0,476
0,224

0,3
0,3
0,1762
0,2109
0,3
0,2447
0,2447
0,3
0,3
0
0

Litre
Litre
Litre
Litre
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram

dışı faaliyetleri artırmasından endişe
duyuluyor. Aşağıdaki grafik akaryakıt
ve harici ürünlerin fiyat yapısı ve
farklılıkları illegal faaliyetlerdeki litre
başına kazancı ortaya koyuyor. Yapılan

son düzenlemeler sonrasında motorinin kilogram başına pompa satış fiyatı
ile atık yağ fiyatı arasında 4.63, 10 numaraya ile 2.08, yağlama yağları ile 0.83
ve gaz yağı ile 0.75 fark oluştu.

Türkiye vergide tekrar birinci….
ÖTV artışının
10 numara
yağ sorununun
çözümüne
yönelik alınan
tedbirleri olumsuz
etkileyeceğinden
kaygılıyız…

10 numara yağ sorunun çözümüne yönelik alınan tedbirlerin arttığı bir ortamda akaryakıt ürünlerindeki vergi artışının
bu çalışmaları olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. Yılın sekiz aylık dönemindeki baz yağ ithalat miktarının yüzde
12 oranında azalması ve motorin tüketimindeki artışın önümüzdeki aylarda devam etmesinden kaygı duyuluyor. Bu
çerçevede PETDER olarak 10 numara yağ sorununa ilişkin tespit ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlık çalışmaları
devam ediyor.

Dünya akaryakıt pompa fiyatları

3

Ülke

Motorin

Benzin

1- Türkiye

1,882

2,085

2- Norveç

1,881

2,058

3- Birleşik Krallık

1,8227

1,79

4- İsveç

1,745

1,785

5- İtalya

1,740

1,861

(Euro /Lt)

‘Petder Atık Yağların Yönetimi Projesi’
Avrupa Tedarik Zinciri Yönetimi
Ödülü’nde finale kaldı….
Petrol Sanayi Derneği tarafından
2004 yılında başlatılan Atık Yağların
Yönetimi Projesi, bu yıl PWC işbirliği
ile 16.’sı düzenlenecek olan “European Supply Chain Excellence Awards”
“Avrupa Tedarik Zinciri Mükemmeliyet Ödülleri”ne nakliyeden sorumlu
iş ortağı OMSAN Lojistik ile birlikte

başvurdu. Söz konusu ödül, uluslararası anlamda önemli bir prestije sahip
olup, lojistik sektörü açısından şirketlerin çalışmalarını gösterdiği ve değerlendirildiği önemli bir platform oluşturuyor.
Proje, ödül sürecinde yapılan değerlendirme sonrasında proje, Çevrenin

Gelişimine Katkı: Geri Dönüşüm dalında kısa liste olarak adlandırılan beş
firmanın yer aldığı finale kaldı. Değerlendirme sonuçları 6 Kasım 2012
tarihinde Londra’da yapılacak törenle
açıklanacak. Finale kalan diğer firmalar şunlar: SkyB and UT, IBM, Marstons PLC, Unilever PLC…

PETDER üyelerine yönelik olarak “İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi
Petrol Sanayi Derneği, üyelerini yeni
çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
hakkında bilgilendirmek, yeni kanunun sektöre etkilerini tartışmak üzere eğitim düzenledi. PETDER Sağlık
Emniyet ve Çevre Komitesi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim,
ARME Danışmanlık’tan Avukat Gökhan Küçük tarafından verildi. Eğitime
üye şirketlerin sağlık emniyet çevre
uzmanları, terminal yöneticileri ve
avukatlarından oluşan 45 kişi katıldı.
30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu ile; işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve
yükümlülüklerini düzenliyor. İşverene
bu konuda ciddi sorumluluklar yüklüyor. Kamu, özel sektör ayrımı yapılmaksızın bütün işlere ve işyerlerine,
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil
olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet
konularına bakılmaksızın uygulanması
zorunlu kılınıyor.
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Akaryakıt Harici Ürünlere İlişkin
Tebliğ Taslağı Yayınlandı

5

23 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Akaryakıt kaçakçılığı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi sonrasında
mevzuata ilişkin düzenlenmeler tüm
hızıyla devam ediyor. Kaçakçılığa konu
olan akaryakıt harici ürünlere ilişkin
“Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol
Ürünlerinin İthalinde Uygunluk Yazısı Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı”, 27 Eylül 2012 tarihinde EPDK
tarafından internet sitesi üzerinden
yayınlamlaandı. Taslağa 19 Ekim 2012
tarihine kadar görüş bildirilebilecek.
Taslak metinde yer alan hususlar kısa
soru ve cevaplar aşağıda yer alıyor.
n Hangi ürünleri kapsamaktadır ?
Birim ambalaj ağırlığı/hacmi azami net
250 kilogramlık veya 250 litrelik konteyner, fıçı, teneke, varil, şişe ve benzeri ambalajların üzerindeki akaryakıt
haricinde kalan petrol ürünleri sadece
sanayiciler tarafından Kurum’dan uygunluk yazısı alınarak ithal edilebilecektir.
n Uygunluk yazısı aranmayacak
haller nelerdir?
Rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol
ürünü ithalatında; 27 ve 34. fasıllarda
yer alan ürünlere ilişkin Kurum’dan
madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi
kişiler ile ihrakiye teslim lisansı almış
veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti
ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş
lisans sahibi kişilerden; geçerli lisanlarını veya bu lisansların noter tasdikli
bir örneğini ilgili gümrük idarelerine
ibraz etmeleri halinde uygunluk yazısı
aranmayacaktır.
n İthalat izin başvuruları nereye yapılacaktır?
Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü
ithal etmek isteyen kişiler, Ek-3’teki
başvuru formu ve gerekli belgelerle
birlikte Kurum’a müracaat ederler.
n Başvurular ne şekilde değerlendirilecektir?
4 Uygunluk yazısı taleplerinin değerlendirmesinde, kapasite raporunda yer
alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk
yazısı verilecek miktar, anılan madde
için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının
artışının belgelenmesi veya kapasite

raporunun revizyonu halinde artırılır.
4 Uygunluk yazısı verilecek miktar,
talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla
ait tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut
stokların düşülmesi suretiyle belirlenir. Fiili tüketim belgesinde son iki yıla
ilişkin hiç kullanım olmaması halinde,
uygunluk yazısı verilecek miktar;
H Kapasitenin 1000 tona kadar olması
halinde, kapasitenin %15’i, kapasitenin
2000 tona kadar olması halinde, 1000
tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u, kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın
%5’i, kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan
kısmın %3’ü, kapasitenin 10000 tonun
üzerinde olması halinde, 10000 tonun
%5,5’u ve aşan kısmın %1’i, olarak belirlenir.
H Talep miktarının aynen karşılanmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek
miktar 15 ton ve katlarına iblağ edilir;
iblağ işleminde 15’in katlarını aşan kısım 5 ton ve altında ise miktar alt kata,
diğer durumlarda ise üst kata iblağ edilir.
H İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için gerek görülmesi halinde her türlü bilgi ve belge
kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili
kişilerden istenebilir. Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden
itibaren altmış gün içerisinde Kurul
kararıyla sonuçlandırılır. Başvurunun
kabulü halinde başvuru sahibi adına

uygunluk yazısı düzenlenir. Başvurunun reddi durumunda karar başvuru
sahibine bildirilir.
n Aynı ürün için tekrar ithalat
izni nasıl alınacaktır ?
Aynı ürün için yapılacak müteakip
başvuruların
sonuçlandırılabilmesi
için, söz konusu ürüne ilişkin alınmış
uygunluk yazısının kapatılması gerekir. Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda
mevcut uygunluk yazısının, yeminli
mali müşavir ile ithalat yapacak kişi
arasında imzalanan denetim ve tasdik
sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin faaliyet belgesinin asılları ile Ek-6
ve Ek-6/A’da yer alan tablolar kapatma
işlemi için Kuruma ibraz edilir.
n Uygunluk yazısının süresi ne
kadardır ?
Kurumca verilen uygunluk yazısının
geçerlilik süresi 31 Aralık mesai bitimine kadardır. Bu sürenin bitiminden
itibaren 30 gün içinde o yıl için verilen
uygunluk yazılarının asılları Kurum’a
iade edilir. Tadil talepleri olması durumunda, talepleri değerlendirip karara
bağlama yetkisi Kurul’a aittir.
n Uygunluk yazısı hangi koşullarda iptal edilir ?
Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel
kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde ve uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin
geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine Kurul kararıyla iptal
edilir.

LPG satışına yeni düzenleme getirildi
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Eylül 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan
TS EN 589 “Otomotiv Yakıtları - LPG Özellikler ve Deney Metotları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılarak
bu standardın yerine Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS
EN 589:2008+Al:2012 (EN) “Otomotiv
Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney

Yöntemleri” standartı imalat ve satış
safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konuldu.
Düzenlemeye göre; otomotiv yakıtı
LPG dispenserlerinin üzerine 15 cm x
30 cm boyutlarından küçük olmamak
üzere ‘LPG’ yazısı yazılması veya bu
ibareyi taşıyan levha asılması ve standarttaki yaz aylarında ve kış aylarında
tüketiciye sunulacak LPG’nin özelliklerinin belirlendiği tarihler yaz döne-

mi için 1 Nisan - 31 Ekim (15 gün geçiş
süresi), kış dönemi için ise yaz dönemi
dışında kalan dönem olarak belirlendi.
LPG’nin gösterge buhar basıncına göre
5 tipe ayrıldığı standartta kış mevsiminde piyasaya sunulacak ürünün ‘Tip
B’ otomotiv yakıtı olması gerektiği
hükme bağlandı. Bu standart kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu tebliğ hükümlerine uymaları
zorunlu kılındı.

PETDER Uyarıyor:
Kış geliyor… Metanol kullanılan cam suyu
antifrizleri sağlığınızı olumsuz etkileyebilir!
Piyasada çeşitli isim ve markalar altında
tüketicilere sunulan cam suyu antifrizlerinde maalesef son derece zehirli ve
kanserojen bir kimyasal olan “metanol”
veya diğer ismi ile “metil alkol” kullanılmaktadır. Az bir miktarının dahi can
kaybına yol açabileceği metanol hiç de
masum bir kimyasal değil. Cam suyu antifrizinin buharı, kullanıldığı otomobil
ve araçların içinde teneffüs edilen hava-

ya hızla karışıyor.
Metanol içeren cam suyu antifriz buharının solunması durumunda; uyuşturucu
etkisi ile birlikte öncelikle sinir sistemine ve ne kadar teneffüs edildiğine bağlı
olarak baş ağrısı, uyku bozukluğu, görüş
bulanıklığı, görme kaybına yol açabilmektedir.
Doğru formüle edilmiş cam suyu antifriz
ürünleri kesinlikle metanol içermezler!

Atık yağların yönetmeliğe
aykırı olarak toplanmasının
önüne geçilemiyor!
Petrol Sanayi Derneği tarafından Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından günümüze
yürütülen “atık motor yağı toplama”
çalışmaları kapsamında 2012 yılının
dokuz aylık döneminde toplam 13 bin
838 ton atık motor yağı toplanarak lisanslı işletmelerde hammadde, enerji
olarak geri kazanılmış veya bertaraf
ettirilmiştir.
Toplanan miktar geçtiğimiz yılın aynı

dönemine göre % 12 azaldı. Bu miktarın azalmasında özellikle 2012 yılının
ilk yarısında yayınlanan Atık Yağların
Kontrolü Yönetmelik Taslağının olumsuz etkileri ve kamu kurumlarından
alınan atık yağ miktarının azalmasının önemli etkisi var. Saha gözlemleri
sanayi sitelerinden, servislerden kayıt
dışı olarak alenen toplanan atık motor
yağların yollarda kayıt dışı olarak taşındığı yönündedir.

PETDER, İBB
Ruhsat Dairesi ile
bir araya geldi
Petrol Sanayi Derneği, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile bir günlük
toplantıda bir araya geldi. PETDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim
Daire Başkanı Mustafa Kemal
Karabayır’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, istasyonlarındaki kilometre tahdidi, avan proje
onayı, ruhsat, ruhsat devri, tadilat
avan proje onayı konularında görüş alıverişinde bulunuldu.
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SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE KÖŞESİ
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Karayolu tanker taşımacılığında
uykusuz araç kullanımının TEHLİKESİ!
Trafik; yol, araç ve insan unsurlarının
bileşiminden oluşuyor. Bu üç unsurun
herhangi birinde aksama olması, trafik
kazalarına yol açabiliyor. Dünya genelinde önemli bir sorun teşkil eden trafik
kazalarının meydana gelmesinde aşırı
hız, geçiş haklarını bilmeme veya uymama ile dikkat eksikliği nedenlerin başında geliyor. Araç hızını yol gerekliliklerine
göre ayarlayamamanın ve dikkat eksikliğine bağlı kural hatalarının altında yatan
kök sebeplerin nedeni olarak yorgunluk
ve uykusuzluk gösteriliyor. Kök nedeni
uyku eksikliği olan kazalar açısından en
çok risk altında olan sürücüler şöyledir:
l Uykusu bozulmuş ya da yorgun,
l Molasız uzun süre araç kullanan,
l Uyku yapan ilaçlar ya da alkol alan,
l Gece, öğleden sonra ve normalde uyuduğu saatlerde araç kullananlar
l Sık yolculuk edenler
l Tek başına araç kullananlar
l Uzun, kırsal, sıkıcı yollarda araç kullananlar sürücüler.
Yorgunluk için genel bir tanımlama yapmak zor ancak normal aktivite sırasında
ya da sonrasında tükenmişlik hissi ya da
aktiviteye başlamak için yeterli enerji olmama hissi olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanımlama ise uzun süreli fiziksel ya
da zihinsel çalışma sonucu ortaya çıkan
zayıflık. Bu zayıflığı ortadan kaldırmak
için uyumak şart değil ancak dinlenmek
gerekir. Yorgunluk, alınan uyku miktarıyla doğrudan ilişkili değildir.
Uykusuzluk ise yetersiz uyku veya uzun
süre devam eden zayıflıktan ötürü uykuya dalma olasılığının ortaya çıktığı durum
olarak tanımlanıyor. Uyku ihtiyacı, kişinin yaşına göre değişiklik gösterir. Sürücüler arasında da uyku ihtiyacı değişkenlik gösterebilir. Kimi az, kimi daha çok
uykuya ihtiyaç duyar. Çoğu yetişkin için
7-8 saatlik kesintisiz bir uyku yeterlidir.
Ancak sekiz kez 1 saatlik kestirme, 8 saatlik kesintisiz uykunun yerini tutamaz.
Uykusuzluk, fiziksel ve zihinsel performansın düşmesine neden olur ve sadece
uyuyarak giderilebilir. İnsanlar belli bir
dönem için ihtiyaçları olandan daha kısa
süreli uyku ile günlük faaliyetlerini sürdürebilirler, ancak uykusuzluğun performans düşüşüne neden olmasını önlemek
için muhakkak ilk fırsatta yeterli uykunun uyunması gerekiyor. Uykusuzluk insanlarda asabiyete, yorgunluğa ve dikkat
eksikliğine yol açar.
İnsanlar yaşlandıkça daha az uykuya ihtiyaç duyarlar ve uyurken daha sık uya-

nırlar. Hafif uykudan derin uykuya ya da
tersi geçişler daha sık gözlenir. Uykunun
vücudu yenileme gücü artan yaşla birlikte azalır, buna bağlı olarak yaşlı insanlar
gündüzleri daha fazla uykusuzluk hissederler. Sürücülerin uykusunu etkileyen
bir diğer faktör de sosyal ve bölgesel faktörlerdir. İnsanlar gündüz uyanık olup
gece uyumaya alışmış canlılardır. Toplum da gündüz çalışanların gece uykusunu, gece çalışanların gündüz uykusundan
daha fazla önemser. Aile ihtiyaçları, eğlence ve sosyal aktiviteler gündüz çalışanlara göre planlanır.

GECE ÇALIŞANLAR DAHA
DİKKATLİ OLMALI
İnsanlarda 24 saatlik vücut ritmi döngüsü
(biyoritm) vücudun ne zaman aktif olması gerektiğini, ne zaman yemek yiyeceğini, ne zaman uyuyacağını bildirir. Normal
çalışma saatleri dışında çalışanlar biyoritme uymakta güçlük çekebilirler. Örneğin
tetikte olma ve tepki verme seviyesi gündüz saatlerinde yüksek, gece saatlerinde
düşüktür. Biyoritme göre sabaha karşı
2-6 saatleri arası vücut sıcaklığı en düşük
düzeydedir. Uykulu olma hali yüksek, zihinsel ve fiziksel performans düşüktür.
Öğleden sonra 3-5 arası ise vücut sıcaklığı
en yüksek düzeyde, uyku hali yüksek ve
tetikte olma seviyesi düşüktür.
Alınan ilaçlar da uyku düzenini bozabilir
ve sürüş esnasında dikkat eksikliğine yol
açabilir. İlaç tedavileri mutlaka doktor
tarafından düzenlenmeli ve doktora yapılan işin profesyonel sürücülük olduğu
belirtilmelidir.
Uykusuzlukla başa çıkmak için yapılması
gerekenleri ise şöyle özetleyebiliriz:
l Öncelikle uyumak için daha fazla fırsat
yaratılmaya çalışılmalı, sürüşe çıkmadan
önce en az 8 saat kesintisiz uyumaya gay-

Sürüş esnasında şu
noktalara dikkat edilmeli:
l Araç kabini 18-21 derece arasında tutulmalı. Havalandırma yüze veya sürücünün
üstüne sıcak üfleyecek şekilde ayarlanmamalı, camlara doğru üfletilmelidir. Sürüş esnasında sigara kullanılmamalı, ara sıra camlar
açılarak içeri taze hava girmesi sağlanmalıdır.
Düzenli mola verilmeli (2 saatte bir 15 dakika
dinlenme arası), molalarda aktif olunmalı ve
kas esnetme egzersizleri yapılmalıdır.
l Uykusuzlukla mücadelede şirketlere de
görev düşüyor. Sürüş programları operatörlerin düzenlerine dikkat ederek hazırlanmalı,
planlamalar önceden ilan edilmeli, uygun
tesis, ekipman ve yol planları sağlanmalı,
operatörlerin sağlık durumlarının yaptıkları
göreve uygun olduğu düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
l Uykusuzluğa bağlı kazaları önleyebilmek
için getirdiği riskler operatörler ve şirketler
tarafından doğru ve tam olarak anlaşılmalı,
mücadele yöntemleri hakkında gerekli bilinç
yaratılmalı ve şirket uygulamaları ve operatör
davranışları takip edilerek gerekli iyileştirici
önlemler alınmalıdır.

ret gösterilmelidir. Sessiz ve karanlık bir
ortamda uyunmalı, oda çok soğuk veya
sıcak olmamalı, yatak ve yastık rahat olmalıdır. Sürüş molalarında yapılacak ve
45 dakikayı geçmeyecek kestirmeler de
uykuyu almaya yardımcı olacaktır.
l Tepki vermeyi kısa sürede ve kısa süreli olarak artıran kafein mecbur kalmadıkça kullanmamalıdır. Gergin bir anda,
yeni kestirmişken veya işe yeni başlarken
kafein kullanılmamalıdır. Sağlıklı yiyecekler ve düzenli beslenme, uykusuzluğa
karşı kafeinden çok daha etkili olacaktır.
l Mümkün olduğunca düzenli yemek
yeme alışkanlığı, yemek esnasında sakinleşme, kısa molalarda hafif atıştırmalar,
yağlı yiyeceklerden uzak durma ve bol su
tüketimi düzenli uykuyu destekleyecek
ve uykusuzlukla mücadelede yardımcı
olacak alışkanlıklardır.

