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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
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AKARYAKIT SEKTÖR 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

GÜNDEM

MART’TA TOPLANAN 
ATIK YAĞ: 
602 TON

“Atık Motor Yağlarının 
Yönetimi Projesi” kapsamında, 
Mart 2022’de 602 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

RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ

S.E.Ç.

Bu sene mübarek Ramazan ayı, 2 Nisan 
Cumartesi günü başlayıp 1 Mayıs Pazar 
akşamı sona erecek. Oruç tutmanın kişi 
üzerindeki etkilerini bilmek, gerek oruç 
tutan kişi gerekse oruç tutan bireylerle 
çalışanlar açısından önemlidir. Bu etkileri 
üyemiz BP bültenimiz için paylaştı.

ŞUBAT AYINDA 66.567 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

SEKTÖREL VERİLER

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıtların 
%51,7’sini otomobil, %21,7’sini 
motosiklet, %15,7’sini kamyonet, 
%5,9’unu traktör, %3,6’sını kamyon, 
%0,6’sını minibüs, %0,5’ini otobüs 
ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ev sahipliğinde 
akaryakıt piyasasının tüm 
paydaşlarının katılımı ile 
16 Mart 2022 tarihinde bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıda, 
EPDK’nın toplantı 
sonrasında yayınladığı basın 
açıklamasında da belirtildiği 
üzere, sektörün sorunları, 
son dönemde ulusal ve 
uluslararası gelişmeler 
nedeniyle sıklıkla değişkenlik 
gösteren akaryakıt fiyat 
oluşumlarının tüketici, 
bayi, dağıtım şirketleri ve 
rafinerilere olan etkileri ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde 
alınabilecek olası tedbirler 
konuşulmuştur.
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AKARYAKIT SEKTÖR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ev sahipliğinde akaryakıt piyasasının tüm paydaşlarının katılımı ile 16 Mart 2022 
tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, EPDK’nın toplantı sonrasında yayınladığı basın 
açıklamasında da belirtildiği üzere, sektörün sorunları, son dönemde ulusal ve uluslararası gelişmeler nedeniyle sıklıkla 
değişkenlik gösteren akaryakıt fiyat oluşumlarının tüketici, bayi, dağıtım şirketleri ve rafinerilere olan etkileri ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde alınabilecek olası tedbirler konuşulmuştur.

Ülkemizde akaryakıt fiyatını oluşturan bileşenlerin uluslararası petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri payı, dağıtım ve bayi 
marjı ve vergi kalemlerinden oluştuğunun altı bir kez daha çizilmiş ve kamuoyunun malumu olan son dönemdeki fiyat 
değişimlerinin Rusya-Ukrayna krizi bağlamında petrol fiyatlarında günlük olarak %10-20’lere varan artış ve azalışlardan 
kaynaklandığı EPDK huzurunda tüm paydaşlarca ifade edilmiştir. (İlave bir bilgi olarak, motorin ürün fiyatlarında Mart 
ayı içerisinde 5 kez fiyat artışı ve 3 fiyat düşüşü, benzin fiyatında ise 5 kez fiyat artışı ve 2 fiyat düşüşü yaşanmıştır.)

EPDK’nın fiyat oluşumlarını izlemek ile, gerekli gördüğü durumlarda ilgili akaryakıt dağıtım şirketi tarafından serbestçe 
belirlenen dağıtıcı ve bayi marjı ile ilgili iki ay süreyle tavan fiyat uygulamak dışında fiyat oluşumlarında herhangi bir 
yetkisinin olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Kurum açıklamasında da görüleceği üzere akaryakıt fiyatını oluşturan entegre dağıtıcı ve bayi marjının paylaşımı ise 
bir Anayasal Hak olan sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde ilgili dağıtım şirketi ve bayileri arasında yapılan ikili 
müzakereler sonucunda akdedilen sözleşmeler ile belirlenmektedir. Bu hususun sektörle ilgili düzenleme ve denetleme 
yapma yetkisini haiz yegane kurum olan EPDK tarafından sektörün tüm paydaşlarına tekrar hatırlatılmasından ve ikili 
sözleşmeler ile belirlenen alanlar ile ilgili bir düzenlemeye gidilemeyeceğinin belirtilmesinden büyük memnuniyet duyduk.

Enerji fiyatlarının ve tedariğinin uluslararası düzeyde olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde gerek tüketicilerimizin 
gerekse bayilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, PETDER üyesi akaryakıt dağıtım firmaları olarak tüm 
gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda, bayilerimiz ile işbirliği içerisinde tüketicilerimizin en kaliteli 
yakıta ve hizmete uygun koşullarla ulaşmasını temin etme çabalarımız devam edecektir.

Yine serbest piyasa ve rekabet koşulları altında Derneğimiz üyesi her bir dağıtım şirketi tarafından bayilerine bildirilen 
tavsiye edilen akaryakıt satış fiyatlarının, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşıladığının Kurum tarafından da ifade 
edilmiş olmasını memnuniyet ile karşıladığımızı ifade etmek isteriz.

Son olarak bilinmesini isteriz ki, Üye kuruluşlarımızın markalarını Türkiye’nin 81 ilinde ve 922 ilçesindeki hizmet 
noktalarında temsil eden, Üye kuruluşlarımızın ürünlerini ve hizmetlerini 85 milyon vatandaşımıza gece gündüz 
kesintisiz bir şekilde ulaştıran bayiler ile Üye kuruluşlarımız arasında her ne kadar genel olarak 5’er yıllık sözleşmeler 
yapılsa da, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sıkıntıların giderilmesinde 
kendilerinin hep yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ancak, her bir Üye kuruluşumuz ile bayileri arasındaki 
ticari sır niteliğindeki sözleşmesel ilişkilerin detaylarının da bu konuda yetkili olan kamu kurumları dışında hiç kimse ile 
paylaşılamayacağının da altını çizmek isteriz.

Son olarak; her zaman olduğu gibi bundan sonra da düsturumuz, sektörümüz ile ilgili konu ve sorunları bu konuda 
düzenleme yetkisi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile paylaşacak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
çözümleri ve sektörün geleceğini Kurum ile birlikte inşa edeceğiz. EPDK’ya ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Bey’e 
bugüne kadarki sektörümüz sorunlarına hassasiyetleri ve aldıkları yapıcı rolden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

PETDER İTÜ-YAKIT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ DERSİNDE SEKTÖRÜ ANLATTI

Prof. Dr. Sn. Filiz Karaosmanoğlu’nun 
davetiyle PETDER Genel Sekreter 
Yardımcısı Sn. F. Serkan Bereket 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerine akaryakıt dağıtım 
sektörünü anlatmıştır. 

PETDER’in tanıtımı sonrası petrol 
ürünleri, ilgili mevzuat ve sayılarla 
dünyada ve Türkiye’de sektör 
hakkında bilgiler veren Bereket, 
atık madeni yağların yönetimi 
projesi ile sunumunu tamamlamış 
ve mühendis adaylarından gelen 
soruları yanıtlamıştır. 



GÜNDEM

2

PETROLEUM FUARI GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Petroleum Istanbul” 31 Mayıs – 2 Nisan 2022 
tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Fuarın açılışı EPDK Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz, PETDER Başkanı Sn. Yüksel Yılmaz, Türkiye LPG Derneği Başkanı 
Sn. Eyüp Aratay, ADER Başkanvekili Sn. Cemil Direkci, PÜİS Başkanı Sn. İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Sn. Ferruh 
Temel Zülfikar ve enerji sektörünün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

PETDER Genel Sekreteri Sn. Köksal Onur İnci, fuarın ikinci gününde gerçekleşen “Petrol Piyasasında Yürürlüğe Girecek 
Yeni Uygulamalar: Buhar Geri Dönüşüm Sistemleri, Yeni Nesil Pompa Yazarkasa, Teminat Uygulaması” başlıklı oturuma 
konuşmacı olarak katılmıştır.

Fuara PETDER stantla katılım sağlamıştır.

KALICI ORGANİK KİRLETİCİ STOKLARININ 
ORTADAN KALDIRILMASI VE AZALTILMASI 

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ TOBB TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 
ile iş birliği içerisinde yürütülen “Kalıcı Organik 
Kirletici (KOK) Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve 
Azaltılması” projesi kapsamında “Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 
Yönetmelik” ve uygulamalarına dair olarak, 28 Mart 
2022 tarihinde düzenlenen bir günlük seminere PETDER 
olarak katılım sağlanmıştır.

 ■ TOBB LPG Meclisi Ortak Komiteler (Mevzuat, 
Otogaz ve Teknik) Toplantısı 10 Şubat 2022 
tarihinde PETDER’in de katılımıyla çevrim içi 
olarak gerçekleşmiştir.

 ■ Ayrıca, TOBB LPG Meclis Toplantısı 24 Mart 
2022 tarihinde PETDER’in de katılımıyla çevrim 
içi olarak gerçekleşmiştir.
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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.
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PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ 
(DENETLENMEMİŞ*) DÖNEM: 2022 ŞUBAT

CİNSİ 2021 Şubat 2021 Kümüle 2022 Şubat 2022 Kümüle

Toplam Benzin (m3) 209.162 410.992 302.985 600.601

Toplam Motorin (m3) 1.960.243 3.835.572 2.161.446 4.261.668

Toplam Fuel Oil (ton) 14.996 31.178 22.960 44.413

Gazyağı (m3) 268 433 198 382

Otogaz LPG (ton) 206.460 422.352 221.516 450.098

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2021 - Şubat 2022)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Şubat 2021 - Şubat 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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ŞUBAT AYINDA 66.567 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

 TÜRKİYE POMPA FİYATLARI 
İSTANBUL (AVRUPA) - Şubat 2022

 ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI 
AKDENİZ PİYASALARI - Şubat 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, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7’sini otomobil, %21,7’sini motosiklet, %15,7’sini 
kamyonet, %5,9’unu traktör, %3,6’sını kamyon, %0,6’sını minibüs, %0,5’ini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %12,3 azaldı.
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %43,1, motosiklette %15,6 ve 
kamyonda %5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %32,0, traktörde %31,2, otomobilde %19,4 ve kamyonette %11,7 azaldı. 
Otobüste ise  değişim olmadı.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %71,7’si benzin yakıtlıdır.
Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %71,7’si benzin, %16,8’i dizel, %9,8’i elektrikli 
veya hibrit olup %1,7’si LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 781 bin 610 adet otomobilin 
ise %37,5’i dizel, %35,8’i LPG, %25,7’si benzin yakıtlı olup, %0,7’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise %0,3’tür.
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MADENİ YAĞ TÜKETİMİ (kümülatif, ton)

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

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

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 7 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. 
Türkiye genelini ifade etmemektedir.

5.240

4.489
4.434

5.065

1.512

2.967
2.660 2.654

2.939

1.387

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2018 Ocak-Mart 2019 Ocak-Mart 2020 Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart

Miktar (ton) Atık Yağ Alınan İşletme Sayısı

Akaryakıt İstasyonu; 25; 2%

Askeri Kurumlar; 11; 1%

Belediyeler; 179; 12%

Endüstri Araç Parkı; 447; 30%

İnşaat ve Madencilik; 144; 9%
Kamu Kuruluşları; 166; 11%

Nakliye Firmaları; 13; 1%
Yağ Üretim Tesisleri; 5; 0%

Yıkama Yağlama; 6; 0%

Araç Servisleri; 514; 34%

318.480
349.210

2020 Q4 2021 Q4

%9,65
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RAKAMLARLA PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ 
MART 2022

602
Ton

61.892

621

68

60

79

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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RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için üyemiz BP’ye teşekkür ederiz.

Bu sene mübarek Ramazan ayı, 2 
Nisan Cumartesi günü başlayıp 1 
Mayıs Pazar akşamı sona erecek.

Oruç tutmanın kişi üzerindeki 
etkilerini bilmek, gerek oruç tutan 
kişi gerekse oruç tutan bireylerle 
çalışanlar açısından önemlidir.

Oruç Tutmanın Vücudumuzda 
Olası Etkileri
Oruç tutan kişi, oruç tutmanın olası 
fiziksel etkilerini bilmeli ve ciddi bir
sağlık sorununun oluşup 
oluşmadığından emin olmalıdır.

 ■ Oruç tutan kişilerde zaman zaman 
uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, aşırı 
stres gözlemlenebilir.

 ■ Özellikle günün önemli bir 
kısmını yolda geçiren profesyonel 
sürücüler bu etkileri iyi bilmeli ve 
diğer sürücülerden daha dikkatli 
olmalıdırlar.

 ■ Orucun başlangıcında genellikle 
bir günden az süren baş ağrılarına 
çok sık rastlanır.

 ■ Bulantı, susuzluk, baş dönmesi, 
baygınlık hissi ve çarpıntı (düzensiz 
ve hızlı kalp atışları) oruç sırasında 
sıkça rastlanan şikayetlerdir.

 ■ Oruç sırasında tansiyon ve 
kan şekeriniz düşebilir. Bunun 
belirtileri: halsizlik, yorgunluk, 
baş dönmesi ve enerji kaybıdır. Bu 
genellikle öğleden sonraları olur.

Oruç Sırasında Beslenme 
Önerileri

 ■ Ağır olmayan, kalori değeri 
yüksek gıdalar alın ve iftar sahur 
arasında bol su tüketin.

 ■ Sebze, meyve ve salata gibi 
hafif gıdalar tercih edin, yağlı 
yiyeceklerden uzak durun.

 ■ İftarda yemeğinizi hızlı yemeyin, 
tüketimi uzun bir süreye yayın, 
lokmaları yavaş ve iyice çiğnedikten 
sonra yutun.

 ■ Özellikle sahurda besin değeri 
yüksek, bağışıklığınızı destekleyici 
gıdalar alın.

 ■ Araç kullanacaklar için; yemek 
üstüne bol şekerli bir çay-kahve için 
ve 15 dakika istirahat edip yolculuğa 
çıkın.

 ■ Eğer yolda oruç açmak 
durumunda kalacaksanız, yanınızda 
kuru üzüm, kuru kayısı veya hurma 

bulundurun, bu tür gıdalar hemen 
kana karıştığından açlık hissinizi 
bastıracaktır.

Oruç sırasında Uyku ve 
Dinlenme Önerileri
Oruç tutan kişi uyku düzenini 
sahura göre ayarlamalı; günde en 
az 7-8 saat uyumalıdır.

 ■ Uyku kalitesinin ancak hafif 
gıdalar tüketildiğinde daha iyi 
olacağı unutulmamalıdır.

 ■ Uyku için karanlık, sessiz ve 
yaklaşık 20˚C derece sıcaklıkta 
bir yer olması uyku kalitesini 
arttıracaktır.

Sürüş Önerileri
 ■ Uyku süresinin azalmasına 

rağmen yapılacak işlerin artması 
ve yemek düzeninin değişmesi, 
sürücülerin uyanık ve dikkatli 
olmalarını zorlaştırmaktadır.

 ■ Sürüş sırasında uykunuzun 
gelmesi durumunda aracınızı 
emniyetli bir yere çekerek 1-2 
bardak koyu kahve içmeli, yaklaşık 
20 dakika şekerleme yapmalısınız. 
Ama unutmayın bu sadece geçici bir 
çözümdür!

 ■ Tehlike yaratabilecek durumları 
önceden tahmin edip defansif 
sürüş tekniklerinizi kullanarak bu 
tehlikelerden kaçınmaya çalışın.

 ■ Aracınızı hızlı kullanmayın. 

Gideceğiniz yere emniyetli bir 
şekilde varmak istiyorsanız hız 
limitlerine uyun. Hızınızı yola ve 
hava şartlarına göre de ayarlayın.

 ■ Uzun süreli sürüş yapmaktan 
kaçının, mutlaka 2 saatte bir en az 
15 dakika mola verin.

 ■ Ramazan ayında diğer 
sürücülerin hata yapabileceklerini 
düşünerek sürüş sırasında tüm 
aynalarınızı daha sık kontrol edin.

 ■ İnsanların sinirli olabileceklerini 
düşünerek onlarla tartışmaya 
girmeyin.

 ■ Özellikle öğleden sonra sizin 
ve etrafınızdaki sürücülerin hem 
zihinsel hem de bedensel olarak 
daha yorgun ve bitkin olacağınızı 
hesaplayın ve aracınızı daha 
defansif kullanın!

 ■ Çok mecbur kalmadıkça 
kesinlikle iftardan 1 saat öncesinde 
ve 1 saat sonrasında yolda olmayın.

İşle İlgili Öneriler
 ■ İş arkadaşlarınıza ve yöneticinize 

oruç tuttuğunuzu bildirin.
 ■ Ramazanda oruç tutan 

çalışma arkadaşlarınızın ve 
astlarınızın durumunu göz önünde 
bulundurarak, onlarla ilgili 
planlarınızı önceden yapın.



YASAL DÜZENLEMELER
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T.C.ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU

5 Mart Ulusal Marker Uygulama 
Faaliyetleri ve Ulusal Marker 
Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Kurul Kararında 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kurul Kararı
5 Mart EPDK Tariflere İlişkin 
Duyuru
11 Mart Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 Mart 3727 Sayılı LPG 
Piyasasında Lisans Başvurusuna 
İlişkin Kurul Kararında 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kurul Kararı
12 Mart Enerji Piyasası Bildirim 
Sistemi Kullanım Talimatına 
İlişkin Kurul Kararında 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kurul Kararı
12 Mart EPDK Tariflere İlişkin 
Duyuru
25 Mart Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun 
24/03/2022 Tarihli ve 10876, 
10878, 10879, 10880, 10881 
Sayılı Kararları

SİVİL HAVACILIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

25 Mart Havacılık 
Faaliyetlerinden Kaynaklanan 
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hakkında Yönetmelik (Shy-
16.4)
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