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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

TEMMUZ’DA TOPLANAN ATIK YAĞ: 350 TON

“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Temmuz 2022’de 350 ton atık 
yağ toplanmıştır.

ATIK YAĞ YÖNETİMİ

PETDER 2021’DE 18.536 TON ATIK YAĞ TOPLADI

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Atık Motor 
Yağlarının Yönetimi Projesi 2021 Faaliyet 
Raporu yayınlanmıştır. Raporda yer alan 
verilere göre, 2021 yılında PETDER tarafından 
toplanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim 
edilen atık motor yağı miktar 18.536 ton olarak 
gerçekleşmiştir.

GÜNDEM

İSTASYONLARDA SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ 
UYGULAMA VE ESASLARI

S.E.Ç.

Son yıllarda ülkemizde kendinden sıkça bahsettiren; çevre, doğa ve 
kaynaklarımızı en etkili şekilde korumamızı sağlayacağına inandığımız 
Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında akaryakıt 
istasyonlarının gözetmesi gereken yükümlülükleri üyemiz Güzel Enerji 
bültenimiz için özetledi. 

HAZİRAN AYINDA 109.277 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

SEKTÖREL VERİLER

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıtların 
%41,7’sini motosiklet, %39,6’sını 
otomobil, %8,5’ini kamyonet, 
%6,6’sını traktör, %2,7’sini kamyon, 
%0,4’ünü otobüs, %0,4’ünü minibüs 
ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
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PETDER 2021’DE 18.536 TON ATIK YAĞ TOPLADI
PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Atık Motor 
Yağlarının Yönetimi Projesi 2021 Faaliyet 
Raporu yayınlanmıştır. Raporda yer alan 
verilere göre, 2021 yılında PETDER tarafından 
toplanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim 
edilen atık motor yağı miktarı 18.536 ton olarak 
gerçekleşmiştir.

30 Temmuz 2004 tarihinde Mülga Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, 
Atık Yağların Yönetimi Projesi ile motorlu taşıtlarda 
kullanılan ve atık hale gelen motor yağları, araç servisleri, 
akaryakıt istasyonları ve kamuya ait araç bakım 
istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve yetkili 
ekiplerce toplanmaktadır. 

PETDER, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
4 Eylül 2008’de “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak 
belirlenmiş ve mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
21 Haziran 2016 tarih ve 57070256-145.04-E8039 sayılı 
yazısı ile 10 yıl süre ile Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgesini 
yenilemiştir. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın 2 Kasım 2021 tarihli ve E-51475790-
145.01-2094055 sayılı yazısı ile mevcut yetki belgesinin 
kapsamı genişletilerek atık motor yağlarına ilaveten atık 
endüstriyel yağların toplanması için de yetki verilmiştir. 

Proje ile atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmesi, 
atık üreten noktaların belirlenmesi ve bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmanın başladığı Mayıs 2004 
tarihinden itibaren, toplanan atık motor yağı miktarı ve 
toplama yapılan nokta sayısı her yıl artarak devam etmiş 
ve ülke çapına yayılmıştır. 

PETDER tarafından, motor yağı değişim noktalarında 
oluşan atık motor yağları MOTAT (Mobil Atık Takip 
Sistemi) sistemiyle lisanslı özel araçlarla toplanmakta, 
rafinasyon ve rejenerasyon tesislerine teslim edilmekte 
olup, yasal belgeleme işlemleri eksiksiz yerine getirilmekte 
ve bu işlemler için atık üreticilerinden herhangi bir ücret 
talep edilmemektedir. 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, 2021 
yılında PETDER tarafından atık motor yağı üreticilerine 
18.192 sefer yapılarak toplam 18.536 ton atık motor yağı 
toplanmıştır.

Atık motor yağlarının yönetimi projesinde başlangıçtan 
bu yana kullanılan kaynak 109 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Atık yağların yönetimi kapsamında izlenen atık üreticisi 
sayısı 2021 yılında 6.556 olarak gerçekleşmiştir. 
2021 yılında araç servislerinden 10.581 ton, kamu 
kurumlarından (kamu kuruluşları, belediyeler, askeri 
kurumlar) 2.697 ton ve diğer üreticilerden ise 5.258 ton 
atık motor yağı toplanmıştır.

Atık Motor Yağları Konusunda Bilinç 
Geliştirilmeli
PETDER toplanan atık motor yağı miktarının artırılması 
yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Atık motor 
yağlarına ilişkin bu çalışmalar sonucunda bir bilinç 
oluşmaya başladığı gözlemlenmekle birlikte, bu bilincin 
yeterli boyuta ulaşması için denetim ve yaptırımlara 
yönelik destek uygulamalar gerekmektedir.

PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi 2021 Faaliyet 
Raporu’na www.petder.org.tr web sitesi, “Yayınlar” 

menüsünden ulaşılabilir.

TOBB LPG MECLİSİ ORTAK KOMİTE 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

TOBB LPG Meclisi Ortak Komite toplantısı 21 Temmuz 
2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşmiştir.
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MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI UYGULAMASI (MoYDeN)

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği 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

2

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

CİNSİ 2021 Haziran 2021 Kümüle 2022 Haziran 2022 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 337.732 1.485.210 312.888 1.889.893

Toplam Motorin (m3) 2.696.430 13.602.742 2.549.292 14.190.633

Toplam Fuel Oil (ton) 8.202 70.887 14.610 110.758

Gazyağı (m3) 72 1.005 109 869

Otogaz LPG (ton) 275.212 1.311.700 260.669 1.406.982

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Haziran 2021 - Haziran 2022)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Haziran 2021 - Haziran 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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HAZİRAN AYINDA 109.277 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Temmuz 2022

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Temmuz 2022

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial, TCMB

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 2/3’ünde (ürün fiyatı) meydana 
gelmektedir.

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,7’sini motosiklet, %39,6’sını otomobil, %8,5’ini 
kamyonet, %6,6’sını traktör, %2,7’sini kamyon, %0,4’ünü otobüs, %0,4’ünü minibüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %3,0 azaldı.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste %43,9, kamyonda %34,7, özel amaçlı taşıtta 
%17,5, traktörde %10,7, minibüste %6,4, motosiklette %1,2 artarken kamyonette %19,5 ve otomobilde %7,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,0’ı benzin yakıtlıdır.
Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin %70,0’ı benzin, %17,1’i dizel, %10,5’i elektrikli 
veya hibrit olup %2,4’ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin 
ise %37,3’ü dizel, %35,5’i LPG, %26,2’si benzin yakıtlı olup, %0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin %34,1’i 1300 ve altı, %22,6’sı 1301-1400,  
%27,0’ı 1401-1500, %8,2’si 1501-1600, %6,3’ü 1601-2000, %0,8’i 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-Temmuz Ayları)

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

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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Akaryakıt İstasyonu; 72; 2%

Askeri Kurumlar; 37; 1%

Belediyeler; 424; 14%

Endüstri Araç Parkı; 886; 
29%

İnşaat ve Madencilik; 333; 
11%

Kamu Kuruluşları; 290; 9%

Nakliye Firmaları; 24; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 38; 1%

Yıkama Yağlama; 12; 0%

Araç Servisleri; 972; 32%

184.761
201.132

2021 Q2 2022 Q2

%8,86
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RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 
TEMMUZ 2022

350
Ton

38.966
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41

52
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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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İSTASYONLARDA SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA VE ESASLARI

Son yıllarda ülkemizde kendinden 
sıkça bahsettiren; çevre, doğa ve 
kaynaklarımızı en etkili şekilde 
korumamızı sağlayacağına 
inandığımız Sıfır Atık Yönetmeliği 
12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
en temel amacı faaliyetlerimiz ve 
yaşamımızdan kaynaklı oluşan 
ve değerlendirilmesi mümkün 
olan atık maddelerin yeniden 
ekonomiye kazandırılması ve 
bu amaçla ülkemizde yıllardır 
süre gelen atık ithalatının önüne 
geçilmesi, israfın önlenmesidir.  
Akaryakıt istasyonları da bu 
yönetmelik kapsamında kendi 
yönetim sistemlerini kurmak  ve 
yönetmeliğin belirlemiş olduğu 
yükümlülükleri sağlamak 
zorundadır. Yönetmelik 5 bölüm, 23 
madde ve 5 ek maddeden oluşmakla 
birlikte, Ek-1 B maddesi “Akaryakıt 
İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri” 
için “Temel Seviye Belge” alma 
geçiş süresini belirtmektedir. 
Akaryakıt istasyonları yönetmelik 
kapsamında minimum düzeyde 
“Temel Seviye Belge” almak ve bu 
geçiş süreleri boyunca yönetmeliğin 
zorunlu kıldığı uygulama ve esasları 
yerine getirmek zorundadır. 
Yönetim sistemini kurmuş, Temel 
Seviye Belge almaya hak kazanmış 
ve etkin bir şekilde yönetmeliğin 
belirlediği gerekli iyileştirmeleri 
gerçekleştirmesi sonucunda 
istasyonlarımızın, gönüllülük 
esaslı olarak Altın-Gümüş-Platin 
seviyelerindeki nitelikli belgeleri de 
alma hakları mevcuttur.

İstasyonlarımızın Sıfır Atık 
Yönetmeliği kapsamında geçiş 
süresini Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
uygulanmasını istediği rehber 
doğrultusunda yol haritasını 
belirlemesi ve aşağıdaki hususlar 
dahilinde uygulamaya geçmesi 
gerekmektedir.

1- Çalışma ekibi oluşturulmalı.
İstasyonlarda oluşan katı atıkların 
depolanması, istasyondan 
bertarafı, personellerin 
yönetmelikle ilgili eğitimi, 
bertarafların kayıt altına alınması, 

kayıtların sıfır atık bilgi sistemine 
işlenmesi vb. çalışmalar için bir 
çalışma ekibi oluşturulmalıdır. 
Bu çalışma ekibinin sayısı için 
yönetmeliğin belirlediği bir sayı 
kriteri bulunmamaktadır. Fakat 
yönetim sisteminin etkin bir 
şekilde sağlanması için kontrol 
mekanizmasının da bulunmasına 
dikkat edilmesi gereklidir. Çalışma 
ekibi istasyonda sıfır atık belgesinin 
doğru bir biçimde işletilmesi 
konusunda sorumluluk sahibidir.

2- Ürün temini sağlanmalı.
İstasyonlarımızdan çıkan tehlikeli 
ve tehlikesiz atıklar için Sıfır Atık 
Yönetmeliği ve Atık Yönetimi 
Yönetmeliğinin entegre bir şekilde 
zorunlu kıldığı tehlikeli ve tehlikesiz 
atık geçici depolama alanlarının atık 
türlerine göre ayrı ayrı oluşturularak 
konumlandırılması gerekir. Atık 
alanlarında özellikle Atık Yönetimi 
Yönetmeliğinin belirlediği fiziksel 
şartların sağlanması önemlidir. 
Atıkların tehlikelilik özelliklerine 
göre kaynağında ayrıştırılması ve 
tehlikeli atıklar için en fazla 6 ay, 
tehlikesiz atıklar için en fazla 12 ayı 
geçmeyecek şekilde depolanması 
gerekmektedir. Aynı zamanda Sıfır 
Atık Yönetmeliği hükümlerince 
istasyonlarda bulunan eski çöp 
kutuları, masa altlarında bulunan 
kutular kaldırılmalı ve Ek-5’de 
belirtilen her atık türü için ayrı ayrı 
uygun renk skalaları bulunan sıfır 
atık kutuları temin edilmelidir. 
                   
3- Personel eğitimi verilmeli.
İstasyonlarımızda çalışan bütün 
personellerimize Sıfır Atık 
Yönetmeliği hakkında bilgilendirme 
eğitimi verilmelidir. Yönetmelik 
bu kapsamda çevre danışmanlık 
hizmeti alınmasının etkili olacağını 
belirtmektedir. Eğitim başlıca 
istasyonlarda oluşan atıkların nasıl 
ve ne şekilde bertaraf edileceği, 
sıfır atık yönetim sistemine nasıl 
geçiş yapılacağı, atıkların teslimi 
hakkında hangi hususlara dikkat 
edileceği, ürün temini, yönetmeliğin 
bahsetmiş olduğu renk skalası, vb. 
maddeleri içermelidir. 

4- Atık yönetimi sağlanmalı.
İstasyonlarımızdan çıkan tehlikesiz 

atıkların ilgili belediyelerin ayrı 
atık toplama araçları veya anlaştığı 
taşeron geri kazanım firmalarına 
istasyondan bertarafı için iletişime 
geçilmesi gerekmektedir. Atıkların, 
istasyondan bertaraf edilmesi 
konusunda dikkat edilmesi 
gereken konulardan biri atık teslim 
makbuzudur. Atık teslim makbuzu 
sıfır atık temel seviye belge alımı ve 
sonrasında yıllık atık beyanlarının 
gerçekleştirilmesi hususunda 
delil niteliği taşımaktadır. Atık 
tesliminde önemli bir diğer konu 
ise atık teslim makbuzunun 
sıfır atık bilgi sistemi adı verilen 
Entegre Çevre Bilgi Sistemi 
portalına yüklenmesi ve kayıtların 
takip edilmesidir. Her atık teslimi 
sırasında alınan bu makbuzlar sıfır 
atık bilgi sisteminde kayıt altına 
alınmalı ve her yıl istasyonlarımızda 
yapılan yıllık atık beyanlarına dahil 
edilmelidir. Yıl içerisinde verilen 
atığın sıfır atık bilgi sistemine 
işlenmemesi ve takip edilmemesi 
sıfır atık yönetim sisteminin 
doğru bir şekilde uygulanmadığını 
gösterecektir.

5- Temel seviye belge 
başvurusu yapılmalı.
Sıfır atık temel seviye belge 
başvurusu işlemi, Entegre Çevre 
Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık 
Bilgi Sistemine istasyonlarımızın 
kayıtları gerçekleştirilerek 
yapılır. İlk 4 madde ve açıklama 
kısımlarında belirttiğimiz 
uygulamalar Sıfır Atık Bilgi Sistemi 
içerisinde ayrı ayrı işlenir ve ilgili 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüklerinin onayına 
sunulur. Yönetmelik esaslarına 
göre il müdürlüğünün en az bir kere 
istasyonlarımızda yerinde denetim 
gerçekleştirme hakkı mevcuttur. İl 
müdürlüğünün, yönetim sistemini, 
yönetmelik hükümlerine uygun 
bulduğu istasyonlar Sıfır Atık Temel 
Seviye Belge alabilmektedir. Uygun 
bulunmayan yönetim sistemi ise il 
müdürlüğü tarafından nedenleri 
ile birlikte belirtilerek düzeltilmesi 
istenir. Yapılan revize çalışmalar 
sonunda ise başvuru yeniden 
yapılarak sıfır atık temel seviye 
belge alınabilmektedir.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için üyemiz Güzel Enerji’ye teşekkür ederiz.
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T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

7 Temmuz Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği

T.C. ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANLIĞI

7 Temmuz  Enerji Kaynaklarının 
ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

T.C. HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

23 Temmuz  Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No: 540)
23 Temmuz Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 539)
26 Temmuz  Özel Tüketim 
Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama 
Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 
No: 10)

T.C. ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU

14 Temmuz EPDK Ceza 
Tebligatlarına İlişkin Duyuru
17 Temmuz EPDK Lisanslara 
İlişkin Duyuru
23 Temmuz EPDK Tarifelere 
İlişkin Duyuru
28 Temmuz   Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
28 Temmuz Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
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