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EPDK	AKARYAKIT	KALİTESİ	İZMELEME	RAPORU	YAYINLANDI…TÜKETİCİ	İSTASYONDAN	

					ALDIĞI	YAKITA	GÜVENSİN

PETDER	 2012	 yılı	 Ocak-Haziran	
Dönemi	 Sektör	 Raporu	 yayınlandı.	
2012	 yılının	 ilk	 altı	 aylık	 döneminde	
toplam	akaryakıt	tüketimi	2011	yılının	
aynı	dönemine	göre	%	6,9	artarak	8,7	
milyon	m3	olarak	gerçekleşti.
PETDER	Raporu	Önemli	Bir	Refe-
rans	Doküman…
PETDER	 Raporu	 yayınlandığı	 ta-
rihten	 itibaren	 ilk	 5	 günlük	 dönem	

zarfında	yazılı	 basında	geniş	 yer	bul-
du.	 Rapor	 yazılı	 basında	 49	 adet	 ga-
zetede,	 internette	 55	 adet	 haberde,	
televizyonlarda	da	18	haber	olarak	yer	
aldı.	 Sektörümüzü	 son	 derece	 olum-
suz	 etkileyen	 10	 numara	 yağ	 sorunu,	
akaryakıt	 ürünlerinin	 vergisiz	 fiyat-
larının	Akdeniz	ortalamasının	altında	
yer	alması	önemli	başlıklar	olarak	ba-
sında	yer	aldı.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	 ile	Akdeniz	piyasa-
sında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	vergi-
den	arındırılmış	olarak	incelendiğinde,	İstanbul’da	bir	depo	mo-
torinin	(50	 litre)	vergisiz	maliyeti	Atina’dakinden	10.5	TL	daha	
düşük.	Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	
pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…

Şirketler	 tüketici	 talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portfö-
yünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	karşılamaya	devam	ediyor.	
Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	
düşük	bir	fiyata	kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımlanan	standart	10	ppm	
kükürt	içeren	motorin	ile	şirketlerin	farklılaştırılmış	ürün	olarak	piyasaya	
sundukları	özel	katkılı	motorin	türleri	arasındaki	pompa	fiyatları	kıyas-
landığında,	Türk	tüketicilerinin	özel	motorin	türlerine	Akdeniz	ülkeleri-
ne	göre	daha	az	ödedikleri	görülüyor.	Özel	motorin	ile	standart	motorinin	
vergisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	
İtalya’dan	litrede	11	kuruş	daha	ucuz.	Türk	tüketicileri	özel	motorin	türle-
rini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Brent	tipi	ham	petrolde,	yılının	ilk	yedi	ayı	ortalaması	112,58	$/varil	
oldu.	Haziran’da		95,35	$/varil	olan	ortalama	olan	fiyat	Temmuz	ayında	
103,27	$/olarak	çıktı.	Fiyatlarındaki	bu	değişim,	pompa	fiyatlarına	yan-
sıdı.		Temmuz’da,	Haziran	ortalamasına	göre	motorinde	litrede	4	kuruş,	
benzinde	2	kuruş	artış	oldu.	Nisan,	Mayıs	ve	Haziran	aylarında	düşüş	
eğilimi	gösteren	petrol	fiyatları	sonucunda	akaryakıt	fiyatlarında	6	kez	
düşüş	yaşanmış	ve	benzin	52	kuruş,	motorin	ise	36	kuruş	gerilemişti.

Gündemde	öne	çıkanlar

PETDER	2012	Ocak-Haziran	
sektör	raporu	yayınlandı

Vergisiz	akaryakıt	yine	Avrupa	ortalamasının	altında

Türkiye,	özel	motorini	de	ucuza	tüketiyor	

Hareketli	petrol	fiyatları	pompaya	da	yansıyor
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KISA KISA…
n Kaçak akaryakıt ile ilgili kanun tasarısı gündemde…
n Akaryakıt ve akaryakıt harici ürünlerde ÖTV arttırıldı…
n 10 numara yağ konusunda yeni rapor hazırlıkları…
n Vergi hariç pompa fiyatları Avrupa ortalamasının altında…
n PETDER üyelerine yönelik olarak yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi…
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…
n Sağlık, Emniyet ve Çevre Köşesi : Karayolu tanker taşımacılığında uykusuz araç kullanımının tehlikesi!

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele’ye 
ilişkin Başbakanlık Genelgesi’nin ya-
yınlanması sonrasında başlatılan ça-
lışmalar çerçevesinde Petrol Piyasası 
Kanunu’da da değişiklik yapılması gün-
deme geldi. Hazırlanan kanun tasarısı 
kamu ve sektörün katıldığı toplantılar-
da ele alındı. Taslak kanununda temel-
de akaryakıt kaçakçılığına yönelik dü-
zenlemelerin yer aldığı, cezaların daha 
caydırıcı hale getirilmeye çalışıldığı, 

lisans iptalleri ve tesis kapama koşul-
ların kolaylaştırıldığı düzenlemeler yer 
alıyor.  
TOBB ve PETDER tasarı ile ilgili çalış-
malarını sürdürüyor. Kanundaki kaçak 
akaryakıt tanımı sektörde en büyük en-
dişe olarak devam ediyor. 
Kanun tasarısında 
öne çıkan başlıklar:
n Kaçak petrol tanımı yeniden ele alı-
nıyor. Akaryakıt harici ürünlerin doğ-

rudan akaryakıt yerine ikmali kaçak 
petrol olarak değerlendiriliyor.
n Solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, 
solvent nafta ve benzeri akaryakıt har-
cinde kalan petrol ürünleri ile ilgili 
ithalat, ihracat ve üretim faaliyetleri 
Kurum’dan alınacak lisansa tabi kılını-
yor.
n Akaryakıt harici petrol ürünü ithala-
tı ve yurt içi temininde uygunluk yazısı 
şartı getirilmesi planlanıyor.

Kaçak akaryakıt ile ilgili kanun 
tasarısı gündemde…
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AKARYAKIT	TÜKETİCİSİ	KAMU	SPOTU	İLE	BİLİNÇLENDİRİLECEK
SOSYAL	SORUMLULUK:	RAMAZAN	AYINDA	PETDER	KIZILAY	İŞBİRLİĞİ
EPDK	SEKTÖRÜN	İNSAN	KAYNAKLARI	PROFİLİNİ	ÇIKARTMAYI	HEDEFLİYOR
İSTASYONDAKİ	TÜM	AKARKAYITLARIN	FİYATLARI	PANODA	İLAN	EDİLECEK
EPDK	AKARYAKIT	KALİTESİ	İZMELEME	RAPORU	YAYINLANDI…TÜKETİCİ	İSTASYONDAN	

					ALDIĞI	YAKITA	GÜVENSİN

PETDER	 2012	 yılı	 Ocak-Haziran	
Dönemi	 Sektör	 Raporu	 yayınlandı.	
2012	 yılının	 ilk	 altı	 aylık	 döneminde	
toplam	akaryakıt	tüketimi	2011	yılının	
aynı	dönemine	göre	%	6,9	artarak	8,7	
milyon	m3	olarak	gerçekleşti.
PETDER	Raporu	Önemli	Bir	Refe-
rans	Doküman…
PETDER	 Raporu	 yayınlandığı	 ta-
rihten	 itibaren	 ilk	 5	 günlük	 dönem	

zarfında	yazılı	 basında	geniş	 yer	bul-
du.	 Rapor	 yazılı	 basında	 49	 adet	 ga-
zetede,	 internette	 55	 adet	 haberde,	
televizyonlarda	da	18	haber	olarak	yer	
aldı.	 Sektörümüzü	 son	 derece	 olum-
suz	 etkileyen	 10	 numara	 yağ	 sorunu,	
akaryakıt	 ürünlerinin	 vergisiz	 fiyat-
larının	Akdeniz	ortalamasının	altında	
yer	alması	önemli	başlıklar	olarak	ba-
sında	yer	aldı.

Petrol	Piyasası	Kanunu	uyarınca	Türkiye	 ile	Akdeniz	piyasa-
sında	referans	olarak	alınan	dört	ülkenin	pompa	fiyatları	vergi-
den	arındırılmış	olarak	incelendiğinde,	İstanbul’da	bir	depo	mo-
torinin	(50	 litre)	vergisiz	maliyeti	Atina’dakinden	10.5	TL	daha	
düşük.	Akdeniz	ülkelerinde	motorine	vergisiz	olarak	en	yüksek	
pompa	fiyatını	Yunanistan,	en	ucuzunu	ise	İspanya	ödüyor…

Şirketler	 tüketici	 talebine	paralel	olarak	özel	motorinde	ürün	portfö-
yünü	genişletip,	müşterilerinin	beklentilerini	karşılamaya	devam	ediyor.	
Ürün	çeşitliliği	artarken	tüketiciler	bu	ürünleri	diğer	ülkelere	göre	daha	
düşük	bir	fiyata	kullanıyor.	Ana	ürün	olarak	tanımlanan	standart	10	ppm	
kükürt	içeren	motorin	ile	şirketlerin	farklılaştırılmış	ürün	olarak	piyasaya	
sundukları	özel	katkılı	motorin	türleri	arasındaki	pompa	fiyatları	kıyas-
landığında,	Türk	tüketicilerinin	özel	motorin	türlerine	Akdeniz	ülkeleri-
ne	göre	daha	az	ödedikleri	görülüyor.	Özel	motorin	ile	standart	motorinin	
vergisiz	pompa	fiyatları	arasındaki	farklar	göz	önüne	alındığında	Türkiye,	
İtalya’dan	litrede	11	kuruş	daha	ucuz.	Türk	tüketicileri	özel	motorin	türle-
rini	İtalya,	Fransa	ve	İspanya’dan	ortalama	litrede	7	kuruş	daha	ucuza	tüketiyor.

Brent	tipi	ham	petrolde,	yılının	ilk	yedi	ayı	ortalaması	112,58	$/varil	
oldu.	Haziran’da		95,35	$/varil	olan	ortalama	olan	fiyat	Temmuz	ayında	
103,27	$/olarak	çıktı.	Fiyatlarındaki	bu	değişim,	pompa	fiyatlarına	yan-
sıdı.		Temmuz’da,	Haziran	ortalamasına	göre	motorinde	litrede	4	kuruş,	
benzinde	2	kuruş	artış	oldu.	Nisan,	Mayıs	ve	Haziran	aylarında	düşüş	
eğilimi	gösteren	petrol	fiyatları	sonucunda	akaryakıt	fiyatlarında	6	kez	
düşüş	yaşanmış	ve	benzin	52	kuruş,	motorin	ise	36	kuruş	gerilemişti.

Gündemde	öne	çıkanlar

PETDER	2012	Ocak-Haziran	
sektör	raporu	yayınlandı

Vergisiz	akaryakıt	yine	Avrupa	ortalamasının	altında

Türkiye,	özel	motorini	de	ucuza	tüketiyor	

Hareketli	petrol	fiyatları	pompaya	da	yansıyor

AYLIK	PETROL	BÜLTENİ		 AĞUSTOS	/	2012

PETDER Raporu Önemli Bir Referans Doküman…
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Şirketler tüketici talebine paralel 
olarak özel motorinde ürün portföyünü 
genişletip, müşterilerinin beklentil-
erini karşılamaya devam ediyor. Ürün 
çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri 
diğer ülkelere göre daha düşük bir fiyata 
kullanıyor. Ana ürün olarak tanımlanan 
standart 10 ppm kükürt içeren motorin 
ile şirketlerin farklılaştırılmış ürün olarak 
piyasaya sundukları özel katkılı mo-
torin türleri arasındaki pompa fiyatları 
kıyaslandığında, Türk tüketicilerinin özel 
motorin türlerine Akdeniz ülkelerine 
göre daha az ödedikleri görülüyor. Özel 
motorin ile standart motorinin vergisiz 
pompa fiyatları arasındaki farklar göz 
önüne alındığında Türkiye, İtalya’dan 

litrede 11 kuruş daha ucuz. Türk 
tüketicileri özel motorin türlerini İtalya, 

Fransa ve İspanya’dan ortalama litrede 
7 kuruş daha ucuza tüketiyor.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Tür-
kiye ile Akdeniz piyasasında refer-
ans olarak alınan dört ülkenin pompa 
fiyatları vergiden arındırılmış olarak 
incelendiğinde, İstanbul’da bir depo 
motorinin (50 litre) vergisiz maliyeti 
Atina’dakinden 10 TL daha düşük. 
Akdeniz ülkelerinde motorine vergisiz 
olarak en yüksek pompa fiyatını Yunan-
istan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor…
 Kaynak: http://www.fuelprices.gr/
PriceStats,http://ec.europa.eu/ener-
gy/observatory/oil/bulletin_en.htm

Türkiye, özel motorini de ucuza tüketiyor

Vergi hariç pompa 
fiyatları Avrupa 
ortalamasının altında

Standart motorin ile özel motorin türleri arasındaki fiyat farkı 
(2012 Ocak - Ağustos, kuruş/LT.)

Vergisiz motorin pompa fiyatları (TL./LT.)

İtalya

İspanya
Madrid

Fransa - 
Paris Lyon

Yunanistan 
Atina

İtalya 
Roma

AK4 
Ortalama

Türkiye 
İstanbul 

Avrupa Yakası

İspanya Fransa Türkiye



22 Eylül 2012 tarih ve 28419 sayılı Res-
mi 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. Ül-
kemizde özel tüketim vergisi üzerin-
den 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 

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 motori-
nin kilogram başına pompa satış fiyatı 
ile atık yağ fiyatı arasında 4.63, 10 nu-
maraya ile 2.08, yağlama yağları ile 0.83 
ve gaz yağı ile 0.75 fark oluştu.

Türkiye vergide tekrar birinci….

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.

3

Dünya akaryakıt pompa fiyatları

Ülke	 Motor in	 Benz in

1-	Türkiye	 1,882	 2,085

2-	Norveç	 1,881	 2,058

3-	Bir leşik	Kra l lık	 1,8227	 1,79

4-	İsveç	 1,745	 1,785

5-	İta lya	 1,740	 1,861 (Euro	/Lt)

Akaryakıt ve akaryakıt harici 
ürünlerdeki ÖTV tutarları artırıldı

Ürün  Birim Eski Tutar (TL) Yeni Tutar (TL) Değişim (TL)
  18.05.2012 22.09.2012

Benzin Litre 1,8765 2,1765 0,3
Motorin Litre 1,2945 1,5945 0,3
Gaz yağı Litre 0,7605 0,9367 0,1762
Biyodizel Litre 0,91 1,1209 0,2109
LPG Otogaz Kilogram 1,278 1,578 0,3
Madeni yağ Kilogram 1,056 1,3007 0,2447
Müstahzar Kilogram 1,056 1,3007 0,2447
Katkı Kilogram 1,9985 2,2985 0,3
Solvent Kilogram 1,9985 2,2985 0,3
Fuel oil 4 Kilogram 0,476 0,476 0
Fuel oil 6 Kilogram 0,224 0,224 0

ÖTV artışının 
10 numara 

yağ sorununun 
çözümüne 

yönelik alınan 
tedbirleri olumsuz 
etkileyeceğinden 

kaygılıyız…
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Petrol Sanayi Derneği tarafından 
2004 yılında başlatılan Atık Yağların 
Yönetimi Projesi, bu yıl PWC işbirliği 
ile 16.’sı düzenlenecek olan “Europe-
an Supply Chain Excellence Awards” 
“Avrupa Tedarik Zinciri Mükemme-
liyet Ödülleri”ne nakliyeden sorumlu 
iş ortağı OMSAN Lojistik ile birlikte 

başvurdu.  Söz konusu ödül, uluslara-
rası anlamda önemli bir prestije sahip 
olup, lojistik sektörü açısından şirket-
lerin çalışmalarını gösterdiği ve değer-
lendirildiği önemli bir platform oluştu-
ruyor. 
Proje, ödül sürecinde yapılan değer-
lendirme sonrasında proje, Çevrenin 

Gelişimine Katkı: Geri Dönüşüm da-
lında kısa liste olarak adlandırılan beş 
firmanın yer aldığı finale kaldı. De-
ğerlendirme sonuçları 6 Kasım 2012 
tarihinde Londra’da yapılacak törenle 
açıklanacak. Finale kalan diğer firma-
lar şunlar: SkyB and UT,  IBM, Mars-
tons PLC, Unilever PLC…

Petrol Sanayi Derneği, üyelerini yeni 
çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hakkında bilgilendirmek, yeni kanu-
nun sektöre etkilerini tartışmak üze-
re eğitim düzenledi. PETDER Sağlık 
Emniyet ve Çevre Komitesi’nin koor-
dinasyonunda gerçekleştirilen eğitim,  
ARME Danışmanlık’tan Avukat Gök-
han 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 çalışan-
ların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenliyor. İşverene 
bu konuda ciddi sorumluluklar yüklü-
yor. Kamu, özel sektör ayrımı yapıl-
maksızın 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.  

‘PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi’ 
Avrupa Tedarik Zinciri Yönetimi 

Ödülü’nde finale kaldı….

PETDER üyelerine yönelik olarak “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi
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23 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan Akaryakıt kaçakçılığı ile İl-
gili Başbakanlık Genelgesi sonrasında 
mevzuata ilişkin düzenlenmeler tüm 
hızıyla devam ediyor. Kaçakçılığa konu 
olan akaryakıt harici ürünlere ilişkin 
“Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol 
Ürünlerinin İthalinde Uygunluk Yazı-
sı Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Tas-
lağı”,   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 kapsamakta-
dır ?
Birim ambalaj ağırlığı/hacmi azami net 
250 kilogramlık veya 250 litrelik kon-
teyner, fıçı, teneke, varil, şişe ve ben-
zeri ambalajların üzerindeki akaryakıt 
haricinde kalan petrol ürünleri sadece 
sanayiciler tarafından Kurum’dan uy-
gunluk yazısı alınarak ithal edilebile-
cektir. 
n Uygunluk yazısı aranmayacak 
haller nelerdir?
Rafinerici lisansı ile işleme lisansı (pet-
rokimya) sahibi kişiler tarafından ya-
pılan akaryakıt haricinde kalan petrol 
ürünü ithalatında;  27 ve 34. fasıllarda 
yer alan ürünlere ilişkin Kurum’dan 
madeni yağ lisansı almış veya lisansı-
na madeni yağ faaliyeti ile iştigal ede-
bileceği hususu işlenmiş lisans sahibi 
kişiler ile ihrakiye teslim lisansı almış 
veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti 
ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş 
lisans sahibi kişilerden; geçerli lisan-
larını veya bu lisansların noter tasdikli 
bir örneğini ilgili gümrük idarelerine 
ibraz etmeleri halinde uygunluk yazısı 
aranmayacaktır. 
n İthalat izin başvuruları nere-
ye 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 değer-
lendirilecektir?
4 Uygunluk yazısı taleplerinin değer-
lendirmesinde, kapasite raporunda yer 
alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk 
yazısı verilecek miktar, anılan madde 
için kapasite raporunda yer alan mik-
tarı 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 gerçek-
leşmelerden yüksek olanından mevcut 
stokların düşülmesi suretiyle belirle-
nir. 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, ka-
pasitenin 5000 tona kadar olması halin-
de, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın 
%5’i, kapasitenin 10000 tona kadar ol-
ması 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 be-
lirlenir.
H Talep miktarının aynen karşılanma-
ması halinde, uygunluk yazısı verilecek 
miktar 15 ton ve katlarına iblağ edilir; 
iblağ işleminde 15’in katlarını aşan kı-
sım 5 ton ve altında ise miktar alt kata, 
diğer durumlarda ise üst kata iblağ edi-
lir.
H İnceleme ve değerlendirmenin so-
nuçlandırılabilmesi için gerek görül-
mesi halinde her türlü bilgi ve belge 
kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili 
kişilerden istenebilir. Uygunluk ya-
zısı başvuruları başvuru tarihinden 
itibaren altmış gün içerisinde Kurul 
kararıyla sonuçlandırılır. Başvurunun 
kabulü halinde başvuru sahibi adına 

uygunluk yazısı düzenlenir. Başvuru-
nun 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 ge-
rekir. Aynı ürün için aynı yıl içerisin-
de yapılacak müteakip başvurularda 
mevcut uygunluk yazısının, yeminli 
mali müşavir ile ithalat yapacak kişi 
arasında imzalanan denetim ve tasdik 
sözleşmesinin ve yeminli mali müşavi-
rin 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 biti-
mine kadardır. Bu sürenin bitiminden 
itibaren 30 gün içinde o yıl için verilen 
uygunluk yazılarının asılları Kurum’a 
iade edilir. Tadil talepleri olması duru-
munda, talepleri değerlendirip karara 
bağlama yetkisi Kurul’a aittir. 
n Uygunluk yazısı hangi koşul-
larda iptal edilir ?
Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel 
kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya ta-
lebi halinde ve uygunluk yazısı başvu-
rusu kapsamında aranan bir belgenin 
geçerliliğini sonradan yitirdiğinin an-
laşılması üzerine Kurul kararıyla iptal 
edilir. 

Akaryakıt Harici Ürünlere İlişkin 
Tebliğ Taslağı Yayınlandı
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Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından 27 Eylül 2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile Ba-
kanlıkça mecburi uygulamaya konulan 
TS EN 589 “Otomotiv Yakıtları - LPG - 
Özellikler ve Deney Metotları” standar-
dı mecburi uygulamadan kaldırılarak 
bu standardın yerine Türk Standartla-
rı Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 
EN 589:2008+Al:2012 (EN) “Otomotiv 
Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney 

Yöntemleri” standartı imalat ve satış 
safhalarında zorunlu olarak uygulama-
ya 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 stan-
darttaki yaz aylarında ve kış aylarında 
tüketiciye sunulacak LPG’nin özellik-
lerinin 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 mevsi-
minde piyasaya sunulacak ürünün ‘Tip 
B’ otomotiv yakıtı olması gerektiği 
hükme bağlandı. Bu  standart kapsa-
mına giren ürünleri üreten ve satan-
ların bu tebliğ hükümlerine uymaları 
zorunlu kılındı.  

Piyasada çeşitli isim ve markalar altında 
tüketicilere sunulan cam suyu antifriz-
lerinde maalesef  son derece zehirli ve 
kanserojen bir kimyasal olan “metanol” 
veya diğer ismi ile “metil alkol” kulla-
nılmaktadır. Az bir miktarının dahi can 
kaybına yol açabileceği metanol hiç de 
masum bir kimyasal değil. Cam suyu an-
tifrizinin buharı, kullanıldığı otomobil 
ve araçların içinde teneffüs edilen hava-

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

Petrol Sanayi Derneği tarafından Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeliği çer-
çevesinde 2004 yılından günümüze 
yürütülen “atık motor yağı toplama” 
çalışmaları kapsamında 2012 yılının 
dokuz aylık döneminde toplam 13 bin 
838 ton atık motor yağı toplanarak li-
sanslı işletmelerde hammadde, enerji 
olarak geri kazanılmış veya bertaraf 
ettirilmiştir.
Toplanan miktar geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre % 12 azaldı. Bu mikta-
rın azalmasında özellikle 2012 yılının 
ilk yarısında yayınlanan Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmelik Taslağının olum-
suz etkileri ve kamu kurumlarından 
alınan atık yağ miktarının azalması-
nın önemli etkisi var. Saha gözlemleri 
sanayi sitelerinden, servislerden kayıt 
dışı olarak alenen toplanan atık motor 
yağların yollarda kayıt dışı olarak ta-
şındığı yönündedir.

Petrol Sanayi Derneği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Ruhsat De-
netim Müdürlüğü ile bir günlük 
toplantıda bir araya geldi. PET-
DER Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Erdem ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Ruhsat Denetim 
Daire Başkanı Mustafa Kemal 
Karabayır’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantıda, istasyonların-
daki kilometre tahdidi, avan proje 
onayı, ruhsat, ruhsat devri, tadilat 
avan proje onayı konularında gö-
rüş alıverişinde bulunuldu.

LPG satışına yeni düzenleme getirildi 

PETDER Uyarıyor: 
Kış geliyor… Metanol kullanılan cam suyu 
antifrizleri sağlığınızı olumsuz etkileyebilir!

Atık yağların yönetmeliğe 
aykırı olarak toplanmasının 

önüne geçilemiyor!

PETDER, İBB 
Ruhsat Dairesi ile 
bir araya geldi
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SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE KÖŞESİ
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 gene-
linde önemli bir sorun teşkil eden trafik 
kazalarının meydana gelmesinde aşırı 
hız, geçiş haklarını bilmeme veya uyma-
ma ile dikkat eksikliği nedenlerin başın-
da geliyor. Araç hızını yol gerekliliklerine 
göre ayarlayamamanın ve dikkat eksikli-
ğine 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 uyu-
duğu saatlerde araç kullananlar
l Sık yolculuk edenler 
l Tek başına araç kullananlar
l Uzun, kırsal, sıkıcı yollarda araç kulla-
nanlar sürücüler. 
Yorgunluk için genel bir tanımlama yap-
mak zor ancak normal aktivite sırasında 
ya da sonrasında tükenmişlik hissi ya da 
aktiviteye başlamak için yeterli enerji ol-
mama hissi olarak tanımlanabilir. Bir di-
ğer 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 mikta-
rıyla doğrudan ilişkili değildir.
Uykusuzluk ise yetersiz uyku veya uzun 
süre devam eden zayıflıktan ötürü uyku-
ya dalma olasılığının ortaya çıktığı durum 
olarak tanımlanıyor. Uyku ihtiyacı, kişi-
nin yaşına göre değişiklik gösterir. Sürü-
cüler arasında da uyku ihtiyacı değişken-
lik 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 saat-
lik kesintisiz uykunun yerini tutamaz.
Uykusuzluk, fiziksel ve zihinsel perfor-
mansın düşmesine neden olur ve sadece 
uyuyarak giderilebilir. İnsanlar belli bir 
dönem için ihtiyaçları olandan daha kısa 
süreli uyku ile günlük faaliyetlerini sür-
dürebilirler, ancak uykusuzluğun perfor-
mans düşüşüne neden olmasını önlemek 
için muhakkak ilk fırsatta yeterli uyku-
nun uyunması gerekiyor. Uykusuzluk in-
sanlarda asabiyete, yorgunluğa ve dikkat 
eksikliğine yol açar.   
İnsanlar yaşlandıkça daha az uykuya ih-
tiyaç duyarlar ve uyurken daha sık uya-

nırlar. Hafif uykudan derin uykuya ya da 
tersi geçişler daha sık gözlenir. Uykunun 
vücudu yenileme gücü artan yaşla birlik-
te azalır, buna bağlı olarak yaşlı insanlar 
gündüzleri daha fazla uykusuzluk hisse-
derler. Sürücülerin uykusunu etkileyen 
bir diğer faktör de sosyal ve bölgesel fak-
törlerdir. İnsanlar gündüz uyanık olup 
gece uyumaya alışmış canlılardır. Top-
lum da gündüz çalışanların gece uykusu-
nu, gece çalışanların gündüz uykusundan 
daha fazla önemser. Aile ihtiyaçları, eğ-
lence ve sosyal aktiviteler gündüz çalı-
şanlara göre planlanır. 
GECE ÇALIŞANLAR DAHA 
DİKKATLİ OLMALI
İnsanlarda 24 saatlik vücut ritmi döngüsü 
(biyoritm) vücudun ne zaman aktif olma-
sı gerektiğini, ne zaman yemek yiyeceği-
ni, ne zaman uyuyacağını bildirir. Normal 
çalışma saatleri dışında çalışanlar biyorit-
me uymakta güçlük çekebilirler. Örneğin 
tetikte olma ve tepki verme seviyesi gün-
düz saatlerinde yüksek, gece saatlerinde 
düşüktür. Biyoritme göre sabaha karşı 
2-6 saatleri arası vücut sıcaklığı en düşük 
düzeydedir. Uykulu olma hali yüksek, zi-
hinsel 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 ya-
pılan 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-

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

l Araç kabini 18-21 derece arasında tutul-
malı. Havalandırma yüze veya sürücünün 
üstüne sıcak üfleyecek şekilde ayarlanmama-
lı, camlara doğru üfletilmelidir. Sürüş esna-
sında 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 operatör-
lerin 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.

Sürüş esnasında şu 
noktalara dikkat edilmeli: 


