
AYLIK PETROL BÜLTENİ
NİSAN 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
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TEKNOLOJİK ÜRÜN 
YATIRIM DESTEK 

PROGRAMI TANITILDI

GÜNDEM

NİSAN’DA TOPLANAN 
ATIK YAĞ: 
475 TON

“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Nisan 2022’de 475 ton atık yağ 
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

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 
İLE SIFIR ATIK UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

S.E.Ç.

Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin ardından, düzenlemelerin 
uygulanmasına yönelik teknik usuller Bakan Olur’u ile yayımlanan 
“Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık 
Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar” ile düzenlenmiştir. Söz konusu 
esaslara ilişkin özet bilgiyi üyemiz Opet bültenimiz için derledi.

MART AYINDA 97.974 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

SEKTÖREL VERİLER

TÜİK verilerine göre, Mart ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıtların 
%50,9’unu otomobil, %25,7’sini 
motosiklet, %13,5’ini kamyonet, 
%5,5’ini traktör, %3,2’sini kamyon, 
%0,6’sını minibüs, %0,5’ini otobüs 
ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından organize edilen, 
“Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı Tanımı”, 
18 Nisan 2022 tarihinde 
PETDER’in de katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 
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TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI TANITILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize 
edilen, “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
Tanımı”, 18 Nisan 2022 tarihinde PETDER’in de 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Programın temel amacı; 
ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
bir yapıya kavuşturulması için sanayiye yönelik, Ar-Ge 

TOBB LPG MECLİSİ ORTAK 
KOMİTELER TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ALTYAPISI DESTEK 
PROGRAMI SORULARI YANITLANDI

TOBB LPG Meclisi Ortak Komiteler 
toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde 
çevrim içi  olarak gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 28 Nisan 2022 tarihinde Elektrikli 
Araç Şarj Altyapısı Destek Programı sonrasında programa ilişkin soruların 
cevaplanabilmesi için, PETDER’in de katılımıyla çevrim içi bir toplantı 
düzenlenmiştir.

ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik 
ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-
Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti 
alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik 
gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların 
desteklenmesini kapsamaktadır.



2

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.



AYLIK SATIŞ VERİLERİ

3

PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2022 MART

CİNSİ 2021 Mart 2021 Kümüle 2022 Mart 2022 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 274.079 685.070 277.040 877.641

Toplam Motorin (m3) 2.555.973 6.391.545 2.394.022 6.655.690

Toplam Fuel Oil (ton) 13.257 44.435 20.526 64.940

Gazyağı (m3) 201 635 112 494

Otogaz LPG (ton) 236.057 658.409 214.779 664.878

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2021 - Mart 2022)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Mart 2021 - Mart 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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MART AYINDA 97.974 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Mart 2022

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Mart 2022

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial, TCMM

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, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9’unu otomobil, %25,7’sini motosiklet, %13,5’ini 
kamyonet, %5,5’ini traktör, %3,2’sini kamyon, %0,6’sını minibüs, %0,5’ini otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %47,2 arttı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %74,1, otobüste %57,9, otomobilde %44,9,  
traktörde %37,0,  kamyonda %32,3, minibüste %27,8, kamyonette %26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise %41,5 azaldı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,4’ü benzin yakıtlıdır.
Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin %70,4’ü benzin, %16,6’sı dizel, %10,6’sı elektrikli 
veya hibrit olup %2,4’ü LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 831 bin 96 adet otomobilin 
ise %37,4’ü dizel, %35,7’si LPG, %25,8’i benzin yakıtlı olup, %0,8’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise %0,3’tür. 

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin %33,5’i 1300 ve altı, %27,0’ı 1401-1500, %24,4’ü 
1301-1400, %7,1’i 1501-1600, %6,3’ü 1601-2000, %0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (kümülatif, ton)

PETDER Tarafından Toplanan Atık Yağ Miktarları
(2018-2022 Ocak-Nisan Ayları)

Toplanan Atık Yağların Kaynağına Göre Dağılımı(Kaynak; %)
(Ocak - Nisan 2022)

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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Akaryakıt İstasyonu; 38; 2%

Askeri Kurumlar; 31; 2%

Belediyeler; 247; 13%

Endüstri Araç Parkı; 583; 
29%

İnşaat ve Madencilik; 199; 
10%

Kamu Kuruluşları; 200; 10%

Nakliye Firmaları; 18; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 6; 0%

Yıkama Yağlama; 8; 0%

Araç Servisleri; 658; 33%

98.862
102.744

2021 Q1 2022 Q1

%3,93



6

RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 
NİSAN 2022

475
Ton

50.487

514

68

48

56

Toplanan atık yağ 
miktarı

Katedilen kilometre

Toplama yapılan 
nokta sayısı

Çalışan sayısı

Toplama yapılan 
il sayısı

Bertaraf / geri 
kazanım tesisine 

teslim sayısı
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ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE SIFIR ATIK 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

12/07/2019 tarihli ve 30829 
sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sıfır Atık Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklikler 9/10/2021 
tarihli ve 31623 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu 
Yönetmelik değişikliğiyle yapılan 
düzenlemelerin uygulanmasına 
yönelik teknik usuller ise 
31/12/2021 tarihli ve 2595501 
sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanan 
“Atık Getirme Merkezlerinin 
Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır 
Atık Uygulamalarına İlişkin Usul 
Ve Esaslar” ile düzenlenmiştir. Bu 
yazıda, söz konusu esaslara ilişkin 
özet bilgi sunulmaktadır.

Sıfır Atık Sistemine İlişkin 
Genel İlkeler

 ■ Sıfır Atık Yönetmeliği’nde 
belirtilen tarihlere uygun olarak 
sıfır atık sisteminin kurulması,

 ■ Asgari olarak ikili biriktirme 
sistemi kurularak kağıt karton, 
plastik, cam, metal ve kompozit 
atıkların diğer atıklardan ayrı 
biriktirilmesi,

 ■ Sıfır atık belgesi olan işletmelerde 
ayrı biriktirilen geri dönüşümlü 
atıkların ve diğer atıkların birbirine 
karıştırılmadan mahalli idarenin 
toplama sistemine veya çevre 
lisanslı atık işleme tesisine teslim 
edilmesi talep edilmektedir.

 ■ Sıfır atığı teşvik edici faaliyetler 
için mahalli idareler, özel sektör ile 
iş birliği talebinde bulunabilecektir.

 ■ Yeni yapıların yapı kullanma 
izin belgelerini alabilmeleri için 
yapı ruhsatı aşamasında diğer 
atıkların ve geri kazanılabilir 
atıkların toplanması amacıyla 
belediyenin uygun gördüğü konum, 
sayı ve nitelikte ikili biriktirme 
ekipmanı belirlenmesi ve inşaat 
tamamlanmadan önce montajın 
yapılması için parsel sınırlarının 
kullanımının sağlanacağı 
bildirilmektedir. 

Biriktirme ekipmanı bulunmayan 
mevcut yapılardan ekipman teşkili 
için ilgili belediyesince katılım 
payı alınabileceği hususu da yer 
almaktadır.

Atık Önleme ve Azaltım 
Esasları

 ■ Bakanlıkça hazırlanan ve https://
sifiratik.gov.tr/ adresinde yer alan 
sıfır atık uygulama kılavuzlarında 
yer alan esaslar da göz önünde 
bulundurularak atık oluşumunun 
önlenmesi ve atık miktarının 
azaltılması,

 ■ Gıda kaybının önlenerek israfın 
azaltılması,

 ■ İçecekler için; kafeterya lokanta 
ve restoran gibi yerlerde paket 
ve gel al servisler dışında çok 
kullanımlık bardak kullanımına 
öncelik verilmesi, müşteri yanında 
bardak, termos vb. kullanarak 
içeceğini almak isterse bu talebin 
karşılanması,

 ■ Yiyecekler için, kafeterya lokanta 
ve restoran gibi yerlerde çok 
kullanımlık tabak, çatal, bıçak vb. 
tercih edilmesi pipet ve ıslak mendil 
gibi malzemelerin sadece müşteriler 
talep ederse verilmesi, paket 
siparişlerde müşteri tarafından 
talep edilmemesi durumunda tek 
kullanımlık tabak, çatal, bıçak vb. 
gönderilmemesi,

 ■ Kargo ambalajlarında gerekli 
güvenlik ve sağlık düzeyini 
sağlayacak kadar ambalaj 
kullanılması, 

 ■ Tekstil ürünlerinin toplanarak 
geri kazanılması veya ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması olarak 
sıralanmaktadır.

Atıkların Ayrı Biriktirilmesi
 ■ Minimum ikili ayırma sistemi 

kullanılması, birinin geri 
kazanılabilir atıklar (kağıt, cam, 
plastik, metal), diğerinin diğer 
atıklar (mutfak atıkları, ıslak havlu, 
mendil vb.) olarak sınıflandırılan 
atıkların atılması için kullanılması 
(Şekil 1),

 ■ Boyalar, kimyasallar, floresanlar, 
piller, atık elektrikli ve elektronik 
eşyalar, atık ilaçlar, hacimli atıklar, 
bitkisel atık yağlar vb. farklı 
kategorilerdeki atıkların yukarıdaki 
ikili sistemden ayrı olarak 
biriktirilmesi,

 ■ Kullanılmış floresanların 
öncelikli olarak orijinal ürün 
kaplarında muhafaza edilmesi ve 
kırılmalarının önlenmesi, kırılması 
halinde cıva buharının yayılmasını 
önlemek için tedbir alınması,

 ■ Atık türü, miktarı, atığın oluşma 
sıklığı, kişi sayısı göz önünde 
bulundurularak atık kutusu 
ihtiyacının ve yerleştirileceği 
konumun belirlenmesi gerektiği 
bildirilmiştir.

 ■ Öneri: İkili biriktirme sistemine 
ilave olarak yemek hazırlama 
esnasında oluşan atıklar, meyve 
sebze atıkları, çay ve kahve 
posaları, park ve bahçe kaynaklı 
atıklar vb. biyo bozunur atıkların 
ayrı biriktirileceği üçlü sistem 
kurulabilir.

 ■ Öneri: Atık camların geri kazanım 
sürecini olumsuz etkilemesi 
sebebiyle ayrı biriktirilebilir.

 ■ Atıkların ayrı toplanmasına 
ilişkin uyarıcı ve yönlendirici 
bilgilendirmelerin yapılması ve 
gerektiğinde tekrarlanması talep 
edilmektedir.

 ■ Zincir marketler ile 400 m2 ve 
üzeri kapalı satış alanına sahip satış 
noktalarında: 

Şekil 1. Minimum iki ayırma 
sistemi
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• Tüketiciler tarafından getirilen 
kağıt, plastik, cam, metal atıkları 
için biriktirme ekipmanlarının Şekil 
2’de belirtildiği gibi planlanması,
 - Her bir atık türü için ayrı 

ekipman
 - Kağıt, cam, metal, plastik için tek 

bir ekipman
 - Atık türüne göre gruplandırılan 

ekipmanlar (Cam atıklar için 
ayrı, metal-plastik-kağıt için ayrı 
ekipman)
• Satışı yapılması durumunda 
pil, elektrikli küçük ev aletleri 
ve tekstil atıkları için biriktirme 
ekipmanlarının yerleştirilmesi veya 
elektrikli küçük ev aletleri ve tekstil 
atıklarının tüketicilerden teslim 
alınması, 
• Toplama noktalarına ilişkin 
tüketicilerin bilgilendirilmesi, 
(mağaza içi duyuru, sosyal medya 
vb. aracılığıyla) hususlarına yer 
verilmektedir.
• Öneri olarak, çevresel önlemlerin 
alınması ve mevzuata uygun 
ekipman yerleştirilmesi halinde 
bitkisel atık yağların biriktirilmesi 
için de ekipman yerleştirilebileceği 
ifade edilmektedir.

 ■ Sorumlu kişiler/birimler 
tarafından atık toplama 
ekipmanları gözden geçirilerek 
ihtiyaç duyulması halinde yeni 
atık kutusu alımı, yer değişikliği 
vb. çalışmaların yapılması talep 
edilmektedir.

 ■
Biriktirme Ekipmanlarının 
Özellikleri

 ■ İkili biriktirme sistemi 
kullanılıyor ise;
• Geri kazanılabilir atıklar: mavi
• Diğer atıklar (geri kazanılmayan): 
gri

 ■ Ayrı biriktirme sağlanabiliyor 
ise;
• Kağıt karton atıklar: mavi
• Cam atıklar: yeşil
• Metal atıklar: gri
• Plastik atıklar: sarı
• Biyobozunur atıklar: kahverengi
• Kompozit atıklar: turkuaz
• Atık elektrikli ve elektronik eşya: 
mor 
• Bitkisel atık yağ biriktirme 
bidonları: koyu mavi
• Tekstil atıkları: pembe
• Evlerden çıkan atık ilaçlar: 
beyaz renkli atık ekipmanlarının 
kullanımı talep edilmektedir.
• Atık ayırma modeli için bir örnek, 
Şekil 2’de sunulmuştur.

 ■ Mevcut atık kutularının uygun 
renkte etiketleme, giydirme ve/
veya renklendirme yapılarak da 
kullanılabileceği,

 ■ Ekipmanın üzerinde atık 
türünü belirten yazıların okunaklı, 
görünebilir boyutta ve farkındalık 
oluşturacak özellikte olması 
gerektiği,

 ■ Biriktirme ekipmanlarında 
sıfır atık logosunun kullanılacağı, 
logonun renk ve etiketlemesi için 
https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/
kurumsal-kimlik adresinde yer 
alan hususlara uyulması gerektiği 
belirtilmektedir.

Geçici Depolama
Atıkların geçici depolanması ile 
usul ve esasta yer alan önemli iki 
husus aşağıda verilmektedir.

 ■ Bina veya yerleşkede bulunan kişi 
sayısının ve atık miktarının az olması 
ve/veya bina veya yerleşkenin fiziki 
alanının küçük olması durumunda; 
geçici depolama alanı, belediye 

Şekil 2. Atık ayırma modeli örneği

veya lisanslı firma araçlarının 
atıkları alabileceği uygun bir 
alana yerleştirilen konteyner tipi 
biriktirme ekipmanlarından teşkil 
edilebilir.

 ■ Prosesten kaynaklanan 
tehlikeli atıklar haricinde sadece 
idari faaliyetleri, bakım onarım 
vb. işlemleri sonucu veya revir 
ve diğer yönetim binalarından 
kaynaklı tehlikeli atıkların 
geçici depolanması faaliyetinde 
bulunanların Tehlikeli Maddeler 
ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası yaptırma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.

Özel Hükümler
 ■ Ambalaj atıkları ile ilgili olarak; 

sıfır atık belgesine sahip işletmeler 
ve sanayi kuruluşlarının tehlikesiz 
nitelikteki ürün, hammadde ve 
nakliye ambalajlarının atıklarını, 
mevzuat hükümlerine uyarak 
depolarında biriktirebileceği,

 ■ Bu alanda sadece biriktirme 
yapılabileceği, makine/ekipman 
kullanarak ayırma, boyut küçültme 
vb. işlemlerin uygulanmayacağı,

 ■ Biriktirilen bu ambalajların 
çevre izin lisansına sahip toplama 
ayırma tesislerine gönderileceği 
bildirilmektedir.
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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Nisan Elektrikli Araç 
Besleme Donanımlarının 3516 
Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 
Kapsamına Alınmasına İlişkin 
Karar (Karar Sayısı: 5446)

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

25 Nisan Basınçlı Ekipmanlar 
Sanayi Teknik Komitesinin 
Oluşumu ve Görevleri Hakkında 
Tebliğ (SGM-2022/4)
25 Nisan Gaz Yakan Cihazlar 
Sanayi Teknik Komitesinin 
Oluşumu ve Görevleri Hakkında 
Tebliğ (SGM-2022/8)
25 Nisan İklimlendirme Sanayi 
Teknik Komitesinin Oluşumu 
ve Görevleri Hakkında Tebliğ 
(SGM-2022/9)

T.C.ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU

1 Nisan Benzin Türlerine Etanol 
Harmanlanması Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ
4 Nisan EPDK Ceza 
Tebligatlarına İlişkin Duyuru
7 Nisan Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
7 Nisan EPDK Ceza 
Tebligatlarına İlişkin Duyuru
10 Nisan EPDK Lisanslara 
İlişkin Duyuru
15 Nisan 7742 Sayılı Dağıtıcılar 
Arası Akaryakıt Ticareti 
Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar
22 Nisan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun 
21/04/2022 Tarihli ve 10940 
Sayılı Kararı
29 Nisan Bayi Denetim 
Sisteminin Kurulması ve 
Uygulanması için Tüzel Kişilerin 
Yetkilendirilmesi Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar
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