
AYLIK PETROL BÜLTENİ
EKİM 2022

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında
PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin (akaryakıt, 
yağlama yağları, LPG) üretimden tüketime kadar olan faaliyetler 
zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen 
akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, 
Belgin, BP, Castrol, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, 
Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Socar Türkiye, Total, Total Energies 
ve TP PETDER üyesi kuruluşlardır. Sektörde S.E.Ç. ile ilgili konularda 
da çalışmalar yapan PETDER, “Atık Motor Yağlarının Yönetimi 
Projesi”, “Bir Varil Bir Ağaç” çevre projesi ve üyeleriyle birlikte 
Trafik Güvenliği Platformu Akaryakıt Komitesi çalışmalarını da 
sürdürmektedir.
Yasal Uyarı
“Aylık Petrol Bülteni” sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan 
bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin 
gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere 
hazırlanmaktadır. Bu sebeple, aylık petrol bülteni bir danışmanlık 
hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bültenlerdeki 
bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun 
sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bültenlerde yer 
alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle 
birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı 
işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan PETDER hiçbir 
şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, aylık petrol bültenlerinin bu 
niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.

“Aylık Petrol Bülteni” Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından 
elektronik ortamda yayınlanmaktadır. PETDER’in faaliyetleri 
ve takibindeki konular hakkında haber ve bilgi akışı sağlamak 
amacıyla yayınlanan bültenin içeriği dernek çalışanları tarafından 
hazırlanmakta ve derlenmekte, PETDER Kurumsal İletişim 
Komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır. Bültenle ilgili görüş ve 
önerileriniz için: info@petder.org.tr

ATIK MOTOR YAĞI
BİLGİ VE DANIŞMA HATTI

44 44 924

KIŞA HAZIR MIYIZ?

S.E.Ç.

Kış koşullarında sürüş yılın diğer dönemlerine nazaran çok daha 
farklıdır. Kötü hava şartları ve kısa günler sürüşü daha tehlikeli hale 
getirebilir. Bazı günler uzun uzadıya devam eden kar yağışı ve kötü hava 
sürüşü tamamen engelleyebilir. Böyle sıradışı kış koşullarında risklerin 
nasıl azaltılabileceğini yönelik önerileri, üyemiz Petrol Ofisi bültenimiz 
için derledi.

EYLÜL AYINDA 102.506 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

SEKTÖREL VERİLER

TÜİK verilerine göre, Eylül ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıtların 
%38,9’unu otomobil, %36,5’ini 
motosiklet, %14,0’ını kamyonet, 
%6,4’ünü traktör, %3,3’ünü kamyon, 
%0,4’ünü otobüs, %0,4’ünü minibüs 
ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

PETDER 2021 SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI

PETDER tarafından hazırlanan ve akaryakıt 
dağıtım sektörüne ilişkin detaylı bilgi ve veriler 
içeren 2021 Sektör Raporu yayınlandı.

GÜNDEM

EKİM’DE TOPLANAN ATIK YAĞ: 277 TON

“Atık Yağların Yönetimi Projesi” 
kapsamında, Ekim 2022’de 277 ton 
atık yağ toplanmıştır.

ATIK YAĞ YÖNETİMİ
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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.



GÜNDEM
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PETDER 2021 SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI

TOBB LPG MECLİSİ ORTAK KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

PETDER tarafından hazırlanan ve akaryakıt 
dağıtım sektörüne ilişkin detaylı bilgi ve veriler 
içeren 2021 Sektör Raporu yayınlanmıştır.

PETDER Yıllık Sektör Raporu gerek akaryakıt sektörü 
gerek kamuoyu tarafından takip edilen önemli bir kaynak 
olup, sektöre ilişkin istatistiksel verilerin yanı sıra yıl 
içerisindeki gelişmeleri de sunmaktadır. PETDER Sektör 
Raporlarının yanı sıra www.petder.org.tr web sitesi, 
PETDER akıllı telefon uygulaması, PETDER Atık Yağ 
Toplama Projesi Yıllık Faaliyet Raporu, PETDER aylık 
petrol bültenleri ve basın duyuruları vasıtasıyla sektörü 
ve kamuoyunu gelişmeler ve konular hakkında sürekli ve 
düzenli olarak bilgilendirmektedir.

PETDER 2021 Sektör Raporu’nda yer alan verilerden 
bazıları aşağıdaki şekildedir:

Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin 
Gelişmeler
Brent tipi ham petrol uluslararası piyasalarda 2021 yılına 
varil başına yaklaşık 52 ABD Doları civarında bir fiyat ile 
başlamış, Ekim ayında 85 ABD Doları’na kadar yükselmiş, 
yıl sonu itibariyle yaklaşık 79 ABD Doları olmuştur. 2021 
yılında ortalama Brent tipi ham petrol fiyatı ise yaklaşık 
71 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Ham petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik Akdeniz 
piyasalarındaki ürün fiyatlarını etkilemiş ve 2021 yılında 
benzin fiyatları en yüksek 819 ABD Doları/ton, en düşük 
460 ABD Doları/ton; motorin fiyatları en yüksek 740 
ABD Doları/ton, en düşük 429 ABD Doları/ton; LPG 
otogaz fiyatları ise en yüksek 863 ABD Doları/ton, en 
düşük 501 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

Dolaylı Vergiler ve Fiyat Bileşenleri
Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan 
dolaylı vergilerin toplamı, tüketime de bağlı olarak 
2018 yılına kadar her yıl artış göstermiş fakat 2018 
yılında yürürlüğe giren eşel mobil sistemi dolayısıyla 
düşmüştür. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da devam eden 
eşel mobil sistemi ile tüketim verileri üzerinden yapılan 
hesaplamalara göre, petrol sektöründen sağlanan dolaylı 
vergiler 2020 yılına göre %24,48 azalarak 76,7 milyar TL 
düzeyine gerilemiştir.

Bu toplamın 32,1 milyar TL’sini ÖTV, 44,5 milyar TL’sini 
ise KDV oluşturmuştur. Akaryakıt ürünlerinden sağlanan 
toplam dolaylı vergilerde en büyük paya motorinden 
sağlanan dolaylı vergiler sahiptir. Buna, motorinin 
artan tüketiminin yanı sıra düşük vergi oranı nedeniyle 
benzin tüketiminin geçen yıllarda LPG’ye kayması neden 
olmuştur.

Petrol ve LPG Sektörü İstatistikleri
2021 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 5 rafineri 
(lisanslı 6 rafineri), 37 dağıtıcı ve 13.052 istasyonlu 
akaryakıt bayisi EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet 
göstermektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
piyasasında ise 90 dağıtıcı ve 10.997 otogaz istasyonu 
EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir. 
Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi sayıları tarihinin en 
yüksek rakamlarına 2017 senesinde ulaşmış, sonrasında 
dağıtım şirketleri sayısında başlayan düşüş 2021 
yılında da devam etmiş, bayi sayısı ise çok az miktarda 
yükselmiştir.

TOBB LPG Meclisi Ortak Komite Toplantısı 24 Ekim 2022 tarihinde PETDER’in de katılımıyla gerçekleşmiştir.

Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal 
büyüklük 2021 yılında, 2020 yılına göre dövizdeki ve 
uluslararası piyasada nihai ürün fiyatlarındaki artışın 
pompa satış fiyatlarına yansıması sonucunda, eşel mobil 
sistemine rağmen %38,5 artmış ve 296,7 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.

PETDER 2021 Yılı Sektör Raporuna www.petder.org.tr 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.



AYLIK SATIŞ VERİLERİ
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PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2022 EYLÜL

CİNSİ 2021 Eylül 2021 Kümüle 2022 Eylül 2022 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 383.861 2.748.199 400.182 3.165.419

Toplam Motorin (m3) 2.892.964 22.301.525 2.800.299 22.548.114

Toplam Fuel Oil (ton) 16.349 108.060 24.157 162.467

Gazyağı (m3) 270 1.469 243 1.236

Otogaz LPG (ton) 299.371 2.281.514 295.471 2.355.135

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Eylül 2021 - Eylül 2022)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Eylül 2021 - Eylül 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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EYLÜL AYINDA 102.506 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Ekim 2022

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Ekim 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, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %38,9’unu otomobil, %36,5’ini motosiklet, %14,0’ını 
kamyonet, %6,4’ünü traktör, %3,3’ünü 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 %8,3 azaldı.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %26,0 ve kamyonette %15,9 artarken otomobilde 
%17,3, özel amaçlı taşıtta %16,5, kamyonda %10,2, otobüste %10,1, motosiklette %9,1 ve minibüste %5,7 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,2’si benzin yakıtlıdır.
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin %70,2’si benzin, %18,1’i dizel, %9,6’sı elektrikli 
veya hibrit olup %2,1’i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 113 bin 925 adet otomobilin 
ise %37,1’i dizel, %35,3’ü LPG, %26,4’ü benzin yakıtlı olup, %0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin %32,6’sı 1300 ve altı, %27,2’si 1401-1500, 
%23,5’i 1301-1400, %9,1’i 1501-1600, %5,7’si 1601-2000, %0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
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%7,3

23,053 26,318

1.Eki.22 31.Eki.22

Motorin (TL/lt)

%14,2

10,950 10,234

1.Eki.22 31.Eki.22

LPG (TL/lt)

%-6,5
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (kümülatif, ton)

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

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

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.
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Akaryakıt İstasyonu; 101; 2%
Askeri Kurumlar; 39; 1%

Belediyeler; 672; 17%

Endüstri Araç Parkı; 
1.193; 30%

İnşaat ve Madencilik; 
433; 11%

Kamu Kuruluşları; 
368; 9%

Nakliye Firmaları; 34; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 75; 

2%Yıkama Yağlama; 14; 0%

Araç Servisleri; 
1.096; 27%

258.148
278.132

2021 Q3 2022 Q3

%7,74
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RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 
EKİM 2022

277
Ton

45.228
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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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KIŞA HAZIR MIYIZ?
Kış koşullarında sürüş yılın diğer dönemlerine nazaran çok daha farklıdır. Kötü hava şartları ve kısa günler 
(özellikle Kasım ayından itibaren) sürüşü daha tehlikeli hale getirebilir. Bazı günler uzun uzadıya devam eden 
kar yağışı ve kötü hava, sürüşü tamamen engelleyebilir. Böyle sıradışı kış koşullarında riski almamanın en 
kolay ve mantıklı yolu elbette ki özel aracınızla yapacağınız karayolu ulaşımını ertelemek veya iptal etmektir. 
Farklı hava koşulları ülkemizin farklı bölgelerinde kış boyunca farklı tehlikeleri meydana getirecektir. Tek bir 
seyahat boyunca birbirinden farklı yol ve hava koşulları ile karşılaşabiliriz. Bu da her bir farklı koşula hazırlıklı 
olmamızı gerektirmektedir.

Sürüş güvenliği denilince sürücünün yola hazırlığından sonra araçlarımız akla gelir. Kış başlamadan önce 
aracımızı genel bakımdan geçirmek sürüş güvenliğini sağlamak için atılacak en önemli adımlardan biridir. 
Sonrasında ise özellikle aşağıdaki maddelerin düzenli kontrolleriyle sürekli sürüşe hazır tutabiliriz:
Kış Lastikleri: Normal lastikler +7 derece ve altındaki sıcaklıklarda tutuş performansının bir kısmını 
kaybederler. Bu yüzden kış lastikleri tercih edilmelidir. Kış lastikleri dört tekerleğe de takılmalıdır, çünkü 
aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi durumdaki kış lastiklerinin fren 
mesafesini %25 oranında azaltabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. İyi bir fren performansı ve kararlılık 
için 4 tekerlekte de kış lastiğinin olması güvenli bir seyahat sağlar. 
Lastiklerin Durumu: Soğuk havalarda lastik basıncı düşeceğinden sık sık lastik basınçları kontrol edilmelidir.  
Lastiklerde dikkate alınması gereken diğer bir husus ise lastik diş kalınlığıdır. Yapılan çalışmalara göre 3 mm 
derinliğindeki lastik dişleri 1.5 mm diş kalınlığındaki lastiğe göre %25 oranında daha kısa mesafede aracınızı 
durdurabilir. Ayrıca her bir lastiğin bijon sıkılığını kontrol ettirerek lastiklerinizin yerinden oynamadığından 
emin olabilirsiniz. 
Camlar, Aynalar ve Farlar: İyi bir görüş için camlarınızın ve aynalarınızın temizliğinden, çamur, buz, 
toz gibi görüşü kısıtlayan şeylerden arınmış olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle sürüş esnasında cama 
sıçrayarak görüşü engelleyebilecek kar, çamur ve suya engel olmak için önünüzdeki araçla aranızda mutlaka 
güvenli bir sürüş mesafesi bırakmalısınız. (Takip mesafesini ölçmek için 1001-1002-1003 diye sayma 
kuralını hatırlayalım.) Cam suyunuzun antifiriz özellikli olduğundan ve cam suyu haznenizin her zaman dolu 
olduğundan, cam sileceklerinizin camı temizleme özelliğini yitirmediğinden emin olun. Farlarınızın, sinyal 
lambalarınızın çalıştığından ve cam yüzeylerinin temizliğini kontrol edin.
Motorunuzun Durumu: Kışa girmeden önce aracınızı servise götüremediyseniz kendiniz birtakım 
kontrolleri yapabilirsiniz. Öncelikle motor yağının değişim tarihine ve seviyesine bakmak gerekmektedir. Eğer 
tarihi geçmiş bir yağ kullanıyorsanız derhal değiştirmelisiniz. Motorda bulunan lastik kayış ve hortumlar çok 
uzun ömürlü olsa da kış koşullarında eskimeleri kolaylaşır. Kış başlamadan önce yapacağınız görsel kontroller 
kış koşullarında arızaların önüne geçebilir.  Radyatörünüzde antifirizli su / antifiriz olduğundan emin olun. 
Akünün Kontrolü: Soğuk hava koşullarında akü performansı %50 düşebilir. Akü bitmeden önce mutlaka 
uyarı verecektir. Uyarı ışığını gördüğünüz anda akünüzü kontrol ettirin. 3 yıldan daha uzun süredir aynı aküyü 
kullanıyorsanız mutlaka serviste konrol ettirin. Akü kutup başlarının oksitlenmediğinden emin olun şayet 
oksitlendilerse temizleyin veya temizletin. Uzun süre aracınızı kullanmayacaksanız haftada bir 10-15 dakika 
çalıştırıp akünüzün tekrar şarj olmasını sağlayın.

Seyahatinizi planladınız mı? 
Seyahatinizi planlarken yapılması gereken ilk şey yerel veya ulusal haberleri takip ederek yol durumu hakkında 
bilgi edinmektir. Kış koşullarında hava ve yol durumu aniden değişebileceği için sık sık haber bültenlerini ve 
web sitelerini takip ederek güncellenmiş bilgilere ulaşmak önemlidir. Sadece uzun yolda değil İstanbul içinde 
de ekstrem hava koşullarına yakalanmamız ve aracımızla birlikte zor durumda kalmamız olasıdır. Kötü hava 
koşullarında seyahat etmek zorundaysanız veya kötü hava koşullarına yakalandıysanız aşağıdaki önerilere 
uymanız seyahatinizi güvenli hale getirecektir; 
• Kullanacağınız güzergahı ve tahmini varış zamanınızı iş arkadaşlarınız ve/veya yakınlarınızla paylaşın
• Belirlediğiniz ana güzergah kapanmasına karşın farklı güzergahlar belirleyin.
• Cep telefonunuzun tam şarj olduğundan emin olun. Mümkünse yedek şarj bataryası taşıyın.
• Yakıt deponuzu tam dolu tutun. 
• Aracınızda mutlaka bir acil durum kiti bulundurun. Acil durum kitinizde aşağıdakilerin mutlaka bulunması 
gerekmektedir: Takoz ve çekme halatı, akü şarj kablosu, alet kutusu ve zincir, fırça, buz kazıyıcısı ve kar küreği, 
el feneri, ilk-yardım çantası, yedek kıyafetler (uzun yolda uyku tulumu iyi bir seçenek olabilir), reflektör yelek, 
enerji verici yiyecekler.

Pek çoğumuz ekstrem hava ve yol koşullarında araç kullanmaya alışkın değiliz. Islak ve kaygan zeminlerde veya 
karlı zeminlerde her zamanki sürüş alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız gerekir. Ayrıca soğuk havalarda 
grip, soğuk algınlığı veya enfeksiyonlar yaygındır ve bu hastalıklarda kullanılan ilaçlar sizin sürüş kabiliyetinizi 
etkileyebilir. Eğer sürüş performansınızı etkileyecek kadar hasta hissediyorsanız lütfen yola çıkmayın. 

 ■ Yol koşulları zincir takmanızı gerektiriyorsa vakit kaybetmeden zincirlerinizi takın.
 ■ Hızınızı azaltın. Zeminden dolayı durma mesafeniz uzayacağından aracınız kayma olasılığı çok artacaktır. 
 ■ Durabileceğinizden emin olduğunuz bir hızda seyahat edin. Duruş mesafenizin artacağını dikkate alarak 
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aracınız önünde her zamankinden fazla bir mesafe bırakın. 
 ■ Sert fren, ani hızlanma ve ani direksiyon hareketlerinden kaçının.
 ■ Kaygan zeminde hızınızı yavaşça azaltın.
 ■ Viraj ve köşelere gelmeden önce mutlaka hızınızı azaltın. 
 ■ Buzlu veya karlı bir virajda fren yapmak çok tehlikelidir. Merkezcil kuvvetin etkisi ve lastiklerinizin 

tutunamıyor oluşu spine sebep olabilir. 
 ■ Aracınızın içinin yeterince havalandığından emin olun. Araç içi kalorifer açıkken artan sıcaklık uykunuzu 

getirebilir. 
 ■ Karlı havada sık sık molalar vererek far ve camlarınızı temizleyiniz.
 ■ Eğer kara saplanırsanız motorunuzu yüksek devirde kullanarak patinaj yapmanız durumu daha da 

kötüleştirir. Eğer,  manuel vitesli bir araç kullanıyorsanız aracı 2. vitesle ileri geri hareketlerle lastik izi dışına 
çıkarmaya çalışın. Eğer bu da işe yaramazsa kar küreği varsa kullanın veya birinden aracınızı itmesi için 
yardım isteyin. 

 ■ Eğer aracınız kar yığınına saplandıysa aracınızı terk etmeyin ve acil yardımı arayın. Isınmak için motoru 
çalıştırmayın.

Yağmurda Sürüş
Yağmur ciddi oranda görüşünüzü kısıtlar ve duruş mesafenizi iki katına çıkarır. Manevralarınızı buna göre 
planlamanız, gerekli takip mesafesini her zaman korumanız elzemdir. Ayrıca su birikintilerinden geçerken 
“su yastığı” oluşturma riski bulunmaktadir. Su yastığı, su birikintisi üzerinden süratle geçerken oluşabilir.
Lastik, lastik dişlerinin tahliye edebileceğinden fazla su içindeyken tutuşu kaybeder ve kaymaya sebep olabilir. 
Bunu engellemenin en kolay yolu ıslak zeminde hızı azaltmaktır. Ayrıca lastik basınçlarının doğru seviyede 
olması lastik diş kalınlığının maksimum seviyede olmasını sağlayarak lastik tutuşunu arttırır. Eğer su yastığı 
oluştuğunu hissederseniz ayağınızı gazdan çekin ve lastikler tekrar zemini kavrayıncaya kadar fren yapın. 
Eğer yolda su birikintileri büyük görünüyorsa derin sulardan kaçının, gerekirse geçmeye çalışmayın. 

Siste Sürüş 
Seyahatiniz kaçınılmaz olmadığı sürece siste seyahatten kaçının. Sis kış koşullarındaki en tehlikeli hava 
koşuludur. Sisli havada birbirine yakın araçların zincirleme kaza yapması çok çok kolaydır. 
Eğer siste seyahat etmeye mecbursanız; 

 ■ Hava ve yol durumunu yerel ve ulusal medya kaynaklarından takip edin. 
 ■ Seyahat sürenizi her zamankinden fazla planlayın. 
 ■ Yola çıkmadan önce mutlaka aracınızı kontrol edin. Herhangi bir arıza uyarısının olmadığından ve özellikle 

farlarınızın çalıştığınızdan emin olun. 
 ■ Hızınızı azaltın ve düşük hızda devam edin. 
 ■ Sis farlarınız varsa mutlaka yakın. Uzun farları yakmaktan kaçının. 
 ■ Cam sileceklerini ve buğu önleyicilerini çalıştırın. 
 ■ Arkanızdaki aracı görebiliyorsanız o aracın sürücüsü de sizi görebilir. Arkanızdaki sürücülerin gözlerinin 

kamaşmaması için mümkünse arka sis farlarını söndürün. 
 ■ Önünüzdeki araca fazla yaklaşmayın. Hemen önünüdeki aracı takip etmek sizi güvende hissetirse de 

emniyetli takip mesafenizi korumalısınız. 
 ■ Kavşaklarda ve katılımlardaki araçların sesini duyabilmek için araç içinde yüksek sesle müzik dinlemeyin 

ve hafifçe camlarınızı aralayın. 
 ■ Sis kalınlığı azalır azalmaz hızınızı aniden arttırmayın. Aksi taktirde yüksek hızla yeni bir sis dalgasının 

içinde kalabilirsiniz. 
 ■ Aracınız arıza yaparsa veya durmak zorundaysanız kesinlikle yol kenarına aracınızı park etmeyin. Aracı 

yoldan tamamen çıkararak park edin ve polisi bilgilendirin. Aracınızı ikaz ışıkları açık olmadan siste kesinlikle 
bırakmayın. 

Kuvvetli Rüzgarda Sürüş:
 ■ Köprü viyadüklerde özellikle hızınızı azaltın ve direksiyonu sıkı tutun.
 ■ Yüksek bir araç sahibiyseniz kullanmayın. 

Düşük Güneş Işığında Sürüş:
İronik şekilde güneşli kış günlerinde de sürüş tehlikeli olabilir. Bu durumda; 

 ■ Hızınızı azaltın.
 ■ Camlarınızın iç ve dış yüzeyini temiz tutarak parlamayı azaltın.
 ■ Eğer güneş gözlüğü kullanıyorsanız ve güneş tam karşıdan geliyorsa güneş gözlüğünüzü çıkarın. 

Eğer en kötü olasılık olan kaza meydana gelirse sakin kalarak derhal 112’yi arayınız. Aracınızdan uzaklaşmanız 
durumunuzda acil durum ekiplerinin sizi bulması zorlaşacaktır. Bu sebeple aracınızdan uzakşamayınız. 

Tüm bu bilgilerin ışığında kış sürüşlerinizin güvenli geçmesini dileriz. 
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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Ekim 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 
Geçici 14 üncü Maddesinin 
Dördüncü Fıkrasında Yer 
Alan İstisnanın, Kurumların 
30/9/2022 Tarihli 
Bilançolarında Yer Alan Yabancı 
Paralar İtibarıyla da 
Uygulanması Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 6297)

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

26 Ekim Motorlu Araçlar 
ve Römorkları ile Bunların 
Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik 
Ünitelerinin Tip Onayı Ve 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine 
İlişkin İdari Şartlar Hakkında 
Yönetmelik (AB/2020/683)
26 Ekim Acil Durum Şeritte 
Tutma Sistemlerine İlişkin 
Motorlu Araçların Tip 
Onayı Hakkında Yönetmelik 
(AB/2021/646)
26 Ekim Alkol Kilidi Kurulum 
Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu 
Araçların Tip Onayı Hakkında 
Yönetmelik
26 Ekim Sürücü Dalgınlık 
ve Dikkat Uyarı Sistemine 
İlişkin Motorlu Araçların Tip 
Onayı Hakkında Yönetmelik 
(AB/2021/1341)

T.C. HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

11 Ekim Gider Vergileri Genel 
Tebliği (Seri No: 92)
30 Ekim Gelir Vergisi Genel 
Tebliği (Seri No: 311)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Seri No: 321)

T.C. ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU

8 Ekim EPDK’nın Tarifelere 
İlişkin Duyurusu
15 Ekim EPDK’nın Tarifelere 
İlişkin Duyurusu
30 Ekim EPDK’nın Tarifelere 
İlişkin Duyurusu
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