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AYLIK PETROL BÜLTENİ

ON NUMARA YAĞDA SONA YAKLAŞILIYOR

Ekim ayında Maliye Bakanlığı tarafından ÖTV’de iade
sistemine geçişe ilişkin düzenleme sonrasında baz yağ
ithalatının gerçek ihtiyaç seviyesine gelmesi bekleniyor.
Görsel kaynağı: www.yenialanya.com

Türkiye Baz Yağ İthalat Miktarı
(Ocak- Ekim)
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Baz yağ ithalatı 2011 yılına oranla %12 azaldı.
10 numara yağ sorununun çözümüne yönelik olarak 2011
yılının başından itibaren Maliye Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından birbiri ardına yapılan düzenlemeler
ve 2012 yılında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nin
ardından, ülkemizde 10 numara yağ adı altında yapılan
kaçak ve kayıt dışı faaliyetlerin en önemli girdileri olan baz
yağ ithalatı, 2012 yılının on aylık döneminde bir önceki
yıla göre %12 azaldı.

900
850
800
750
2011

2012

Kaynak: TÜİK

Yol kenarlarındaki 10 numara yağ tabelaları kaldırılıyor.
Saha gözlemleri yol kenarlarındaki “10 numara yağ”
tabelalarının büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteriyor. 10
numara madeni yağ satışı yapılan yerler terk edilmiş binalar
görünümünde. Birbiri ardına yapılan yasal düzenlemelerin ve
sonrasındaki 10 numara yağı satan kadar kullananı sorumlu
kılan yargı kararının “kayıt dışı yakıta tenezzül edenleri”
duraksattığı anlaşılıyor.
PETDER olarak öngörümüz, kontrol ve denetimlerin hız
kesmeden sürdürülmesi durumunda bu sorunun 2013 yılında
ülke gündeminden düşeceği yönündedir.

KAÇAK AKARYAKITLA MÜCADELEDE SON ADIM KANUN DEĞİŞİKLİĞİ
PETDER kaçak sahte akaryakıt sorununu
̇ ni
̇ ̇
ortadan kaldırmaya yönelik̇ önerileri
sundu.
Kaçak akaryakıt ve 10 numara yağ gibi
Görsel kaynağı:
www.ilgazetesi.com.tr
sahte akaryakıt sorunları ile mücadele
etmek üzere, Başbakanlık Genelgesi ile
hukuksal altyapının güçlendirilmesi yolunda başlatılan Kanun
değişikliği çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. PETDER olarak,
kaçak ve sahte akaryakıtlar ile mücadele çalışmalarına bugüne
kadar verdiğimiz desteği sürdürmekteyiz. Bu amaçla T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından görüşe açılan taslak
metinler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kaçak akaryakıta
karşı alınmakta olan tedbirleri güçlendirmek üzere özellikle
kaçak ve sahte akaryakıt satışı mahkeme kararları ile tescil
edilen işletmelerin doğrudan lisans iptalinin yanı sıra bu tür

sahte yakıtların tespitinde doğrudan tüketici sorumluluklarını
da kapsayan düzenlemeler önerilmiş bulunuyor. Yapılan
öneriler arasında mahkeme kararı ile lisans iptalini gerektiren
kaçakçılık tespitlerinde tekrar lisans alınmasının engelleyen
öneriler de bulunmakta.
PETDER olarak, kaçak ve kayıt dışı akaryakıta karşı depo ve
terminallerde otomasyon sistemlerinin kurulması da vermiş
olduğumuz öneriler arasında yer alıyor. Bir başka sorun ise
atık bitkisel yağlar ve atık madeni yağlar ile yapılan üretimlerin
denetim ve lisanslandırma süreçlerinde Petrol Piyasası
Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin geliştirilmesi ihtiyacından
kaynaklanıyor. PETDER olarak, bugüne kadar olduğu gibi kaçak
ve sahte akaryakıtla mücadele konusunda katkılarımızı ve
önerilerimizi geliştirerek sunmaktayız.

“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 iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: kurumsal.iletisim@petder.org.tr
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AKARYAKIT PANOLARINDA
TÜM ÜRÜNLER İLAN EDİLECEK

EPDK 11. YILINI KUTLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 30 Kasım 2012
tarihli Resmi Gazete’de Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı. Yönetmelikle birlikte farklılaştırılmış ürün olarak
piyasaya sunulan özel ürünlerin isimleri ve fiyatları standart
ürünler ile birlikte ayrı ayrı panoda ilan edilebilecek; özel
ürünlerin teknik özellikleri şirketlerin web sayfalarından
tüketicilerin bilgisine sunulacak. Böylece Türkiye’de de,
birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, özel benzin ve motorin
türlerinin piyasaya sunumuna ilişkin düzenleme yapılmış ve
bu alanda önemli bir mesafe kat edilmiş bulunuyor.

EPDK 11. kuruluş yıldönümünü Ankara
JW Marriott Otel’de gerçekleştirdiği
“Türkiye Enerji Piyasaları İçin
Gelecek Vizyonu” konulu konferans
ve ardından düzenlenen resepsiyonla
kutladı. Enerji Uzmanları Derneği’nin
ve sponsor kuruluşların katkılarıyla gerçekleşen konferansın
gündemini ağırlıklı olarak elektrik ve doğalgaz piyasalarına
yönelik küresel enerji piyasalarından beklentiler, öngörüler
ve Türkiye enerji piyasaları için gelecek vizyonu oluşturdu.
Etkinliğin açılış konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

OTOMASYON UYGULAMASINDA TEKNİK UYUM ÇALIŞMALARI
Otomasyon
uygulamasındaki
gelişmelerin tartışıldığı “Otomasyon
Toplantısı” 23 Kasım Cuma günü
PETDER’de gerçekleşti. Toplantıda,
özellikle otomasyon sisteminde oluşan
verilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi
ve
uyumsuzlukların
giderilmesi
için EPDK’ya yapılacak önerilerin
oluşturulması üzerinde çalışıldı.

TÜKETİMLER
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TÜRKİYE ÖZEL MOTORİNİ DE UCUZA TÜKETMEYE DEVAM EDİYOR

Özel motorin ile standart motorinin vergisiz pompa fiyatları
arasındaki farka göre 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.

Standart motorin ile özel motorin
türleri arasındaki fiyat farkı
(2012 Ocak-Ekim, kuruş/lt)

kuruş/lt

Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel motorinde ürün
portföyünü 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 kıyaslandığında, Türk tüketicilerinin
özel motorin türlerine Akdeniz ülkelerine göre daha az ödedikleri
görülüyor.

İtalya

İspanya

Fransa

Türkiye

Kaynak: http://www .epdk.gov. tr/web/gue st ; http://geo portal.mit yc.es/
hidr ocarburos/ eess/; http://www .prezziben zina.it

VERGİSİZ AKARYAKIT YİNE AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA
Vergisiz motorin pompa fiyatları (TL/lt)
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Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Türkiye ile Akdeniz
piyasasında referans olarak alınan dört ülkenin pompa
fiyatları vergiden arındırılmış olarak incelendiğinde,
İstanbul’da bir depo motorinin (50 litre) vergisiz maliyeti
Atina’dakinden 11 TL daha düşük.
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Kasım ayı verileri dikkate alındığında, Akdeniz ülkelerinde
motorine vergisiz olarak en yüksek pompa fiyatını
Yunanistan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor.
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Kaynak: http://www .epdk.gov. tr/web/gue st ; http://geo portal.mit yc.es/hidr ocarburos/ eess/; http://www .prezziben zina.it

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI (AKDENİZ PİYASALARI) - Kasım 2012
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TÜRKİYE POMPA FİYATLARI İSTANBUL (AVRUPA) - Kasım 2012
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Kaynaklar: Argus Media Ltd, London, UK; http://www.epdk.gov.tr/; http://www.wtrg.com
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SEKTÖRÜN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ:
KAÇAK AKARYAKIT TANIMI DEĞİŞMELİ
Petrol sektörü, kaçak ve /veya sahte akaryakıta karşı alınan
önlemleri destekleme yönündeki çalışmalarına devam ediyor.
Kanunda bu yönde yapılan güçlendirici çalışmalara en önemli
katkı ise 10 numara yağ adı altında yapılan faaliyetlerin
tümünde alanın ve doğrudan ÖTV’nin peşin olarak tahsili ve
sınai amaçla kullanılması halinde iadesini öngören vergisel
tedbirler sahada etkilerini göstermeye başladı.
Diğer taraftan, Petrol Piyasası Kanunu’ndaki sadece ulusal
marker seviyesine dayalı kaçak akaryakıt tanımı da ciddi bir
sorun olarak devam ediyor. Petrol piyasası denetimleri sırasında
birinci aşama marker seviye ölçümlerinde yaşanan sorunlar
eş zamanlı olarak kaçak akaryakıt işleminin de başlatılmasını
gerektiriyor. Bu durum birçok şirketlerin henüz bu konudaki

inceleme ve ön araştırma tamamlanmadan kaçakçılık ile ilgili
yargı sürecinin de başlatılmasını gerektiriyor. Bu konuda, hem
TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi hem de PETDER,
ulusal marker ölçümlerinde yaşanan problemlerde referans
cihazı ile yapılacak ölçüm ve değerlendirmelere kadar adli
sürecin başlatılmasının sakıncalarına işaret ediyor ve bu gibi
durumlarda ivedilikle ilave delillere başvurulması yönündeki
talepler gündeme getirilmeye devam ediyor. Sektör, bu
alanda haksız bir şekilde kaçak akaryakıt suçlamaları ile karşı
karşıya kalınan, ancak mahkeme kararları ile suçlamaların
sona erdiği uygulamaları örnek göstererek kaçakçılık ile ilgili
yasal ve adli süreç başlamadan önce ön araştırma işlemlerinin
hızla tamamlanmasını ve adli sürecin bu işlemler sonucunda
başlatılmasını talep ediyor.

YERLİ TARIM ÜRÜNÜ BİYO-ETHANOL HARMANLAMA
ZORUNLULUĞU OCAK 2013’TE BAŞLIYOR
Akaryakıtta yerli katkı uygulaması bugüne
kadar belirli ölçeklerde dağıtım şirketlerinde
gönüllülük esasına göre gerçekleşmiştir.
EPDK tarafından Eylül ayında yayımlanan
tebliğe göre, benzinlere yerli tarım
ürünü biyo-etanol katılması 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren %2, motorine ise biyodizel katılması 1 Ocak 2014 tarih itibari ile
%1 oranında başlayacak şekilde zorunlu
olacaktır. Harmanlanacak miktarlar en geç
2016 yılına kadar ve en fazla %3’e ulaşacak şekilde kademeli
olarak artırılacaktır.
Söz konusu zorunlu harmanlama
hedefleri ülkemizin yerli tarım üretim kapasitesi açısından
değerlendirildiğinde,
 Benzine harmanlanması zorunlu olan biyo-etanol üretimi
için yeterli miktarda yerli tarım ürünü üretiminin olduğu ve
tesislerin teknoloji, kapasite ve kalite olarak bu talebi karşılayacak
seviyede olduğu bilinmektedir. Biyo-etanol konusunda önemli
bir sorun beklenmemekte ve önümüzdeki yıllarda biyo-etanolün

harmanlanması için uygulamanın teknik olarak ne şekilde
yapılacağına ilişkin detaylı çalışmalar devam etmektedir.
 Biyo-dizelde ise, 2014’ten itibaren yılda 180.000 ton ile başlayıp,
2017 yılında 590.000 tona ulaşması beklenen biyo-dizel üretimi
için henüz yeterli yerli tarım ürünü olmadığı görülmektedir.
Bu projelerin tarım politikaları ile desteklenerek belirlenen
hedeflere ulaşması için önümüzdeki iki yılın oldukça önemli
olduğunu özellikle belirtmek gerekmektedir.
Ulusal marker uygulamasında değişiklik taslağı görüşe açıldı.
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin
Yönetmelik’te, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren genel olarak
benzin türlerine eklenmesi zorunlu olan biyo-etanol’de ulusal
marker uygulamasına açıklık getirecek şekilde değişiklik
yapılmasına ilişkin kurul kararı taslakları EPDK tarafından
kamuoyu görüşüne açıldı. Taslaklar 11 Aralık 2012 tarihi mesai
bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine
açιk tutulacak.

ATIK BİTKİSEL YAĞLAR İLE YAPILAN BİYO-DİZEL
ÜRETİMLERİNDE ÖTV TARTIŞMASI
Son zamanlarda basına yansıyan haberlerde atık bitkisel
yağlardan yapılacak biyo-dizel üretimlerinde ÖTV konusuna
değinilmekte ve bu alanda ÖTV muafiyetine gerek duyulduğu
haberleri yer almaktadır.
Özellikle 10 numara yağ adı altında ülkemizde son dört yıl
içinde 5-5.5 milyar TL civarında vergi kaybı sonucu doğuran
faaliyetler dikkate alındığında, petrol piyasasında herhangi
bir alanda oluşturulan ÖTV muafiyetinin kısa zamanda ne tür
sonuçlara neden olabileceği açıkça görülmüştür.
Madeni yağ ve baz yağ kullanan endüstri kuruluşlarının
ÖTV yüklerinin azaltılması amacı ile başlatılan tecil terkin

uygulaması bile kısa zamanda suistimal edilmiş ve birkaç
yıl içimde sektörün ve ülkenin en büyük problemi haline
gelmiştir.
PETDER olarak petrol piyasasındaki faaliyetlerin, özellikle atık
gibi denetim ve kayıt işlemlerinin izlenebilirliğinin oldukça
zor olduğu konularda oluşturulacak ÖTV muafiyetlerinin
benzer sorunlara neden olabileceğini düşünmekteyiz.
Bu gibi alanlarda ÖTV muafiyeti yolu ile oluşturulan fiyat
farklılıklarının sonuçta gerçek üreticileri de mağdur edecek
boyutta suistimallere konu olduğunun hatırlanmasında
ve bu gibi uygulamalarda gerçek üreticileri de koruyan
uygulamalara öncelik verilmesinde yarar görmekteyiz.
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PETDER’İN “ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ” PROJESİ
AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ’NDE FİNALE KALDI
İlki 1997’de düzenlenen ve tedarik zinciri faaliyetlerinde
mükemmelliklerini ispatlayan firmaların takdir görmesini
ve ödüllendirilmesini amaçlayan “The European Supply
Chain Awards” Avrupa’nın en saygın ödüllerinden biri. Bu yıl
ödüllere toplam 113 kuruluş başvuruda bulundu. Endüstri
sektörü kategorisinde beş, özel kategorilerde ise on dalda
yarışılan programda, PETDER ve OMSAN “Çevrenin Gelişimine
Katkı: Geri Dönüşüm” dalında ilk beş proje arasına girerek
finale kaldı. Ödüle aday gösterilen kısa listede PETDEROMSAN Lojistik, Marstons PLC, IBM ve Unilever ve BSkYB –
UTL yer aldı. Çevre alanında tek bir projenin ödüllendirildiği
programda, bu yılki ödülü BSkYB – UTL şirketi kazandı.

PETDER, iş ortağı OMSAN ile finale kaldığı “The European
Supply Chain Excellence Awards” programında “Atık Motor
Yağlarının Yönetimi” projesi ile geri kazanım konusunda
ödüle aday gösterildi.

Atık yağların toplanması alanında tek yetkili olarak faaliyetlerine
devam eden ve bu kapsamda 2004 yılından bu yana 120 bin
ton atık motor yağını toplayarak enerji olarak geri kazandıran
veya bertaraf eden PETDER, gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda başarılı projelere imza atmayı sürdürecek.

6 Kasım 2012 tarihinde Londra’da on altıncısı düzenlenen “The
European Supply Chain Excellence Awards” (Avrupa Tedarik
Zinciri Mükemmeliyet Ödülleri) programında, PETDER (Petrol
Sanayi Derneği) tarafından 2004 yılından bu yana sürdürülen
“Atık Yağların Yönetimi” projesi, nakliyeden sorumlu iş ortağı
OMSAN Lojistik ile birlikte ödüle aday gösterildi.

Proje kapsamında PETDER, organizasyon ve yönetimi son
derece zor olan “tersine lojistik” programını büyük bir
başarı ile sürdürerek, sekiz yıllık süreçte araç servislerinden
topladığı atık motor yağları ile 190.000 kişinin bir yıllık
ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisinin geri
kazanılmasını sağlamış, bu yönü Avrupa çapında başarı
ödülüne aday gösterilmiştir.

YENİ AĞAÇLANDIRMA
ALANLARI BELİRLENİYOR

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ
SONUÇLARI IWES’TE SUNULDU

PETDER, 2011 yılında başlatmış olduğu ve iki yılda 45 bin
fidanın toprakla buluşmasını sağladığı “Bir Varil Bir Ağaç
Projesi” kapsamında Ankara ve Afyon’da ağaçlandırılan
sahalara ziyarette bulundu.

“IWES 2012 – 4. Atık Teknolojileri
Sempozyumu ve Sergisi” 15 – 16
Kasım tarihlerinde İstanbul, WOW
Convention Center’da gerçekleşti.
Etkinliğin birinci gününde gerçekleşen
“Atık Yönetimi” başlıklı, Doç. Dr.
İbrahim Demir (İTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi) tarafından
yönetilen oturumda, PETDER Atık Yağ
Planlama Yöneticisi, Çevre Mühendisi
arkadaşımız Volkan Siğinç tarafından “PETDER Atık Yağların
Yönetimi Projesi” sonuçları açıklandı. Siğinç tarafından sunulan
bilgilere www.petder.org.tr sitesinden ulaşılabilir.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yürütülen proje
kapsamında, sahalarda yapılan tespitler ve iyileştirme
gerektiren konular değerlendirilirken, 2013 yılı içerisinde
yapılacak ağaçlandırma çalışmaları da planlandı.
PETDER, Bir Varil Bir Ağaç Projesi kapsamında her yıl
belirlenen bir bölgenin ağaçlandırılması için artan
miktarlarda destek sağlıyor.

RAFİNERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMASI İÇİN
ATIK MOTOR YAĞI İHRACATI BAŞLIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatı ile, madeni atık yağların içeriğindeki tüm kirleticilerden arındırılması ve tekrar
orijinal kullanım amacına uygun baz yağ üretilmesi için en uygun rafinasyon tekniğinin belirlenmesine ilişkin proje
kapsamında, PETDER tarafından toplanan atık motor yağları yurt dışında farklı teknolojilerin kullanıldığı rafinerilerde
işlenmek ve teknoloji seçimi araştırmalarında kullanmak üzere ihraç edilecektir.
250 tonluk ilk atık motor yağı sevkiyatına ilişkin vagonların yüklemesi %90 oranında tamamlanmış bulunmaktadır. 2012
Kasım ayında PETDER ‘in ülke genelinde topladığı atık motor yağ miktarı 1.600 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu miktarda
geçtiğimiz yıla nazaran %16 seviyesinde bir artış görülmektedir.
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SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE

YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN RİSKLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Yüksek bir noktada çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki
soruların yanıtlanması gerekmektedir:
 Bu iş yükseğe çıkmadan da yapılabilir mi?
 Çalışma yüksekliği azaltılabilir mi?
 Sabit korkuluklu bir platform var mı? Yok ise, geçici ya da
hareketli (sabitlenmek kaydıyla) korkuluk var mı?
 Kişisel koruyucu donanımlar mevcut ve kullanılabilir
durumda mı?
Yüksekte çalışmaya başlamadan önce
1,2 m yüksekliğe çıkılmak suretiyle yapılan çalışmalar yüksekte
çalışma olarak adlandırılmalı ve bu çalışmalar öncesi mutlaka
risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Rüzgar hızı, yağış (yağmur ya da kar) durumu, şimşek/yıldırım
gibi hava koşulları kontrol edilmeli ve yüksekte çalışmanın
uygun olup olmadığı saptanmalıdır. Kullanılacak kişisel
koruyucu donanımın mevcut çalışmaya ve standartlara
uygunluğu, temizliği ve sağlamlığı kontrol edilmelidir.
Merdiven kullanımı
Merdiven üzerinde asla uzun süre çalışılmamalıdır. Merdivende
oturarak ya da ayakta durarak çalışmak gerekiyorsa, mutlaka
emniyet kemeri ve askısı kullanılmalıdır. Eğer merdiven bir
platform veya iskeleye çıkmak için uzun süre kullanılacak ise,
alt ve üst noktalarından sabitlenmelidir.
Ahşap merdivenler kolaylıkla yıprandığı için asla
boyanmamalıdır. Çünkü boya merdivendeki kusurları,
çatlakları ve benzeri hasarları örterek gizleyecektir.
Koruyucu olarak şeffaf vernik kullanılabilir. Hasarlı, yıpranmış
merdivenler de asla kullanılmamalıdır.
Merdivenlerin kullanıma hazırlanması
Merdiven, yaklaşık 750lik bir açı yapacak şekilde yerleştirilmeli
veya her 4 birim yükseklik için zeminde 1 birim açıklık
bırakılması gerekmektedir.
Her iki ayak da kaygan olmayan, hareketsiz ve sağlam bir
zemin üstünde emniyetli bir şekilde sabitlenmelidir. Metal/
alüminyum merdivenler elektrik kaynağı veya hattı ile
temasta olmamalı, arada emniyetli bir mesafe bırakılmalıdır.
Merdivenler, kırılgan zemin/kaplama üstünde kullanılmamalı
ve kırılgan malzemelere (çatı su olukları, vb.) dayanmamalıdır.
Tek bir merdiven ile düşey doğrultuda kat edilecek mesafe 9
metreyi geçmemelidir. Bu mesafeyi aşan yüksekliklerde bir
ara platform kullanılmalıdır.
Merdivende çalışma
Faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde veya merdivenin alt
ve üst noktalarından emniyete alınamadığı durumlarda 5
metrenin üstüne kesinlikle tırmanılmamalıdır. Merdivenin
son basamağına basılarak çalışılmamalıdır.
Çıkarken veya inerken merdiven iki elle tutulmalı, çalışma
yüksekliğine tırmanıldığında her iki ayağın da merdiven
basamağı üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Çalışırken
yüz merdivene dönük olmalıdır. Zorunluluk nedeniyle farklı
pozisyonlarda veya aynı merdivende birden fazla kişinin 2

metrenin üzerinde yükseklikte
çalışması
halinde,
mutlaka
emniyet kemeri takılmalıdır.
Gerekli durumlarda merdivenin
yeri değiştirilmelidir.
Hareketli platformlarda çalışma
Hareketli iskelelerin üstündeki
çalışma platformu sağlam ve
emniyetli olmalı, platforma çıkışlar
merdiven aracılığı ile yapılmalıdır.
Hareketli platformlar sadece el
yardımıyla hareket ettirilmelidir.
Yer
değiştirme
esnasında,
platform üstünde kesinlikle insan,
eşya ve malzeme bulunmamalıdır.
Platform, çalışma yerine getirilir
getirilmez tekerlekler kilitlenmeli
ve gerekirse ilave emniyet
tedbirleri ile sabitlenmelidir.
İskelelerde çalışma
İskelelerin uzman kişilerin gözetiminde kurulması ve
sökülmesi gerekmektedir. İskele yapı/taşıma elemanları
sağlam ve uygun malzemeden olmalı, bağlantılar gereği gibi
yapılmalıdır. İskele ile bina veya duvar arasında mümkün
olduğunca az bir açıklık bırakılmalıdır.
Rahat ve emniyetli çalışmak için, tahtalar mümkün
olduğunca aynı boyda ve kalınlıkta olmalı, birbirlerine iyice
bitiştirilmelidir. Mümkün olan durumlarda, iskele platformu
veya tahtaları, duvarın sona erdiği noktadan veya köşeden
itibaren 600 mm kadar dışarıya doğru taşırılmalıdır.
Çatıda çalışma
Çatının düz, eğimli veya kırılgan olması durumuna göre
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Her koşulda
kenarlar boyunca ve çatı üstünde sağlam malzemeden, iyice
sabitlenmiş korkuluk ve ayak emniyet kuşağı (veya tekmelik)
yerleştirilmelidir. Çatı kenarlarında yapılacak çalışmalarda
gerekli emniyet ve frenleme tertibatına sahip, standarda
uygun emniyet kemerleri kullanılmalıdır.
Emniyet kemerleri ve askılar
Eğer yapılacak iş, çalışanın gövdesinin platformdan dışarı
sarkıtmasını gerektiriyorsa, emniyet kemeri ve askısı
kullanılmalı ve mutlaka bağlanmalıdır. Emniyet kemerleri ve
askıların ulusal/uluslararası standartlara uygun ve sağlam
malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Emniyet
kemerine bağlı askı halatının uzunluğu çalışılan yükseklikten
daha kısa olmalıdır. Emniyet kemeri askı halatı her zaman
çalışılan platformdan veya merdivenden bağımsız, dayanımı
yeterli bir noktaya bağlanmalıdır.
Bağlama ipi ucunda kilitleme aygıtı bulunması tercih
edilmelidir. Araçlardaki gerili emniyet kemeri gibi, bu eleman
çalışma sırasında bağlama ipini gergin tutar ve vücudun yavaş
hareketlerinde ipi serbest bırakır. Ancak ani hareketlerde
veya düşme durumunda ipi kilitleyerek kişinin daha fazla
düşmesini engeller ve vücudun zarar görmesini önler.
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