


Değerli okuyucular,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-

nı Sayın Nihat Ergün’ün de teş-

rif ettiği TSE 51. Olağan Genel 

Kurulu’nda Sayın Bakanımızın 

üzerinde dikkatle durduğu iki hu-

sus ön plana çıktı. Bunlardan biri 

son bir yıl içerisinde TSE’nin ara 

kontrollerini yüzde 60 oranında 

artırması; bir diğeri ise TSE’nin 

Avrupa standardizasyon kuru-

luşları CEN ve CENELEC’e tam 

üye olması neticesinde, Avrupa 

standardlarının belirlenmesi aşa-

masında Türkiye’nin en fazla oya 

sahip olan 5 ülkeden biri haline 

gelmiş olmasıdır.

Öncelikle, ara kontrollerin yüzde 60 oranında bir artış göstermesinin ülkemizdeki 

üretici ve tüketici için son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulamak istiyo-

rum. Günümüz dünyasında tüketim bilincinin son derece öne çıktığı görülmekte-

dir. Örneğin tüketicilerin bir gıda ürününü alırken, o ürünün hangi maddeleri içer-

diğine ve sahip olduğu kalite belgelerine daha fazla dikkat ettiğine tanık oluyoruz. 

Birer tüketici olarak biz de bu duyarlılıkları gün geçtikçe tüketim tutumlarımızda 

ön plana çıkarıyoruz. Üretici ve tüketici arasında güvene dayalı bir köprü görevini 

üstlenen TSE’nin, bu köprünün sağlamlığını koruyabilmesi ve bunun sürdürülebi-

lir olmasını sağlaması ara kontrolleri artırmakta yatmaktadır. Bu inançla önümüz-

deki süreçte inşallah ara kontrolleri daha da artıracağız. 

TSE’nin 01 Ocak 2012 itibarıyla CEN ve CENELEC’e tam üye olmasıyla birlikte, 

yukarıda değindiğim gibi, ülkemiz bu kuruluşların standard hazırlama aşamala-

rında en fazla oyu olan 5 ülkeden biri haline geldi. TSE olarak bu kuruluşlara yıllık 

1,4 milyon TL tutarında bir aidat ödüyoruz. Bu aidatı sanayicilerimizin standard-

hazırlama süreçlerinde aktif olarak rol oynayabilmesi amacıyla ödüyoruz. Gö-

nüllülük, standardizasyon kuruluşlarının komitelerine katılımda üzerinde en fazla 

durulan konudur. Biz ilgili özel sektör ve kamu kuruluşlarımızın bu komitelere 

katılımında her türlü sekretarya ve rehberlik hizmetini vereceğimizi deklare ettik. 

Sanayicilerimizin/ihracatçılarımızın küresel pazarda güçlü olabilmesi için ulusla-

rarası ve bölgesel olarak kurulmuş standardizasyon kuruluşların standard hazır-

lama süreçlerine etkin olarak katılması gerekmektedir. “Standadlar Savaşı”nda 

daha güçlü olabilmek için, standardlara sadece uyan değil standardları belirleyen  

olabilmek için buradan bir kez daha tüm kamu ve özel kuruluşlarımızı ayna komi-

telere ve teknik komitelere katılmaya çağırıyorum.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 51. Olağan Genel 

Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da 

TSE Konferans Salonunda yapıldı. 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

ile aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İs-

tiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulda konuşan Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün mevcut kar-

maşık üretim ve tüketim ilişkileri içinde standardizas-

yonun önemli olduğunu belirterek, küreselleşmenin de 

etkisiyle ticarette ortak standardizasyon ve belgelerin 

öneminin arttığını, uluslararası kimlik kazanan standar-

dizasyonun tüm üreticiler ile tüketiciler arasında bir ter-

cüman görevi üstlendiğini söyledi. Dünyada standard-

ları oluşturma noktasında ‘biz de varız’ demek için TSE 

kadar sanayicilerin de ciddi sorumluluk almaları gerek-

tiğine dikkat çeken Ergün, “Neticede bu standardlarla 

sanayicimizi bağlayan kararlar alınıyor. Sanayicilerimiz 

bu standardları oluşturan kuruluşlardan belge almak 

için kaynak ayırıyor; oysa harcadıklarının daha da azını 

harcayarak standardın belirlenmesine çalışsalar daha 

iyi olacak” diye konuştu.

Bakan Ergün, Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki yeri-

ni sağlamlaştırmak için kaliteden asla taviz verilemeye-

ceğini ifade ederek, standardla ilgili belgelerin uluslara-

rası ticaretin önündeki engelleri kaldırarak  ticaretin akış 

hızını olumlu etkilediğini dile getirdi.

TSE’nin son dönemde büyük atılım içinde olduğunu, 

kurumun belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri gibi 

alanlarda sürdürdüğü rutin işleri hem nitelik hem de ni-

celik yönünden geliştirdiğini belirten Ergün, 2011 yılın-
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da ürün belgelendirme konusunda gözetim faaliyetle-

rine ağırlık verilerek ara kontrollerin yüzde 60 oranında 

arttığını bildirdi. TSE markasının çok değerli olduğuna 

ve TSE logolu ürüne güven duyulması gerektiğine vur-

gu yapan Ergün, şunları kaydetti:

“Güven son derece önemli, TSE belgesi alan kimse-

ye taviz veremeyiz. TBMM’nin bazı hizmetlerine belge 

verdik değil mi? Baktık ara kontrolde bu belgenin ge-

reği gibi hizmet verilmiyorsa o bölümde belgeyi iptal 

edin kardeşim. TBMM de olsa TSE’den böyle bir bel-

ge aldıysa ve o belgenin gereğini yerine getirmiyorsa 

o belgeyi iptal edin. Bu belgeyi alan kurumun, bu bel-

geyi ciddiye alması lazım. TSE Belgesini alan kurulu-

şun ‘Belge aldık, bunun gereğini yapalım, iptal olursa 

kurumumuzun itibarı da zedelenir’ demesi gerekir. En 

önemli kurumlar bile bu belgeyi alıyorsa gereğini yap-

malılar. Onlar gereğini yapmıyorsa bizim gereğini yap-

mamız lazım.”

TSE’nin test ve laboratuvar merkezlerini geliştirmek 

için yoğun bir şekilde çalıştığını, bunların en önemlile-

rinden birisinin çalışmaları devam eden Otomotiv Test 

Merkezi olduğunu belirten Ergün, TSE ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın ortak çalışmalarıyla geçen yıl Temmuz 

ayında Helal Gıda belgelendirme çalışmalarına başlan-

dığını ve 10 Mayıs 2012 itibarıyla 63 ürüne Helal Gıda 

Belgesi verildiğini bildirerek, “firmalar bu belgeyi sade-

ce 1 yıllığına alabiliyor. Böylece kalitede ve helal şartları-

na uygunlukta sürekliliği sağlamak istiyoruz. Belge alan 

kuruluşta yılda en az iki kez habersiz olmak üzere ara 

kontroller yapılıyor. Bu şekilde, belge alımından önce 

sağlanan şartların üretim sürecinde de devam etmesini 

sağlıyoruz” dedi.

TSE’nin kendi alanında küresel aktör olmasını sağlaya-

cak çok önemli adımlara imza attığını, yakın zamanda 

Çin, Almanya, Fransa, Romanya, Kanada ve İran’ın 

da aralarında bulunduğu ülkelerde yurt dışı ofislerinin 

açılmasının bunun en net göstergesi olduğunu vurgu-

layan Ergün, başta ABD, Rusya, Belçika, İtalya, İsviç-

re, İspanya, Hong Kong, Tayvan, Bulgaristan, Malezya 

ve Mısır olmak üzere 23 ülkede daha ofis açılmasının 

planlandığını; iki yıl içerisinde 70 ülkede en az bir ofis 

açılacağını bildirdi. Ofislerin açılmasındaki temel ama-

cın Türk ihraç mallarının söz konusu ülkelerin gümrük 

noktalarından sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak 

olduğunu belirten Ergün, aynı zamanda Türk sanayici-

sini ve tüketicisini kalitesiz ve standard dışı ürünlerden 

korumak amacıyla kaynağında kontrol sisteminin geti-

rileceğini dile getirdi.
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Divan Başkanlığını Ramazan Ersoy, katip üyeliklerini 

ise İbrahim Demir ve Göksel Gündaş’ın yaptığı Ge-

nel Kurul’da TSE Başkanı Hulusi Şentürk yaptığı ko-

nuşmada, küresel pazarın ve rekabetin gereği olarak 

standardlara uygun üretim, muayene, belgelendirme 

ve gözetim faaliyetlerinin stratejik öneminin daha da 

arttığını ifade ederek bu pazarda etkin olarak yer ala-

mayan ülkelerin küresel rekabette başarı şanslarının da 

azaldığına dikkat çekti. Şentürk, konuşmasında şunları 

söyledi:

“50. Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen bir yıl-

lık süre içerisinde TSE’de önemli değişim ve gelişmeler 

yaşanmıştır. 2011 yılında faaliyet gelirlerimiz yüzde 23 

artış ile 158 milyon TL’den 194 milyon TL’ye çıkmıştır. 

Kurum kârımız da 5,6 milyon TL’den 18 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. Bu dönemde Helal Gıda Belgelendirmesi, 

Asansör Muayenesi, Gıda Güvenliği Sistemi gibi yeni 

faaliyet alanlarına girilmiş, laboratuvarlarımıza yeni ci-

haz alımları yapılarak kapasiteleri artırılmıştır. 

Yıllardır gerçekleşme oranı çok düşük olan ve TSE 

Belgesi’ne duyulan güveni sarsan ara kontrol faaliyet-

lerinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, Ürün Belge-

lendirme Merkez Başkanlığımızla entegre biçimde ara 

kontrol faaliyetlerine tüm birimlerimizin katılımı planlan-

mış ve 2011 yılı Eylül ayında başlatılan bir kampanya 

çerçevesinde 2012 yılının Nisan ayına kadar, 8 aylık 

süre içerisinde ara kontrollerde yüzde 100 seviyesine 

ulaşılmıştır. 

Sanayicimizin ve diğer kurumlarımızın uygunluk değer-

lendirme ve kalite alanındaki eğitim taleplerinin süratle 

karşılanabilmesi için Kalite Günleri planlanmış, yüzde 

50 indirimli eğitim kampanyaları düzenlenmiştir. İlki 

Kocaeli’de 480 kişinin katılımı ile düzenlenen eğitim 

kampanyamız, Antalya Bölgesinde 1800 kişi, Bursa’da 

2450 kişi, İzmir’de 3300 kişilik katılımla devam etmiş 

olup, Haziran ayında 5000 kişinin katılımını hedefl ediği-

miz İstanbul Kalite Günleri planlanmıştır. 

Kurumumuzun taşra teşkilatlarında verimliliğin artırıl-

ması, sanayicimiz ve tüketicimiz ile daha sağlıklı ileti-

şimin tesis edilmesi amacıyla Bölge ve İl Koordinatör-

lükleri tesis edilmiştir. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölge 

Koordinatörlüğümüz ile Bursa İl Koordinatörlüğümüz 

çalışmalarına başlamış olup, kuruluş kararı alınan Ada-

na ve civarı ile Gaziantep ve civarı Bölge koordinatör-

lüklerimiz de önümüzdeki günlerde hizmete girecektir. 
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Sanayicimizin belge teminindeki maliyetlerini düşür-

mek amacıyla gerekli hukuki düzenlemeleri takiben dış 

denetçi kullanımı için hazırlıklara başlanmıştır. Yerel-

den temin edilecek dış denetçi ve inceleme uzmanları 

kullanımı ile sanayicimizin denetim giderleri içerisinde 

önemli bir orana tekabül eden denetçi ulaşım ve ko-

naklama giderlerine son vermeyi amaçlıyoruz. Bu sa-

yede belgelendirme hizmetlerinde sanayicimizin gider-

lerinde önemli düşüşler yaşanacaktır. 

Ülkemiz iş dünyasının uluslararası pazarlara açılımını 

desteklemek amacıyla TSE olarak bir yandan çeşitli ül-

kelerle “İthalat Öncesi Gözetim” anlaşmaları yapmak ve 

diğer yandan da yurt dışında ofisler açmak için yoğun 

bir çaba içerisindeyiz. İlki Ocak ayında Şanghay’da açı-

lan ofislerimizin sayısı bugün için dokuza çıkmış olup, 

23 ayrı ülke ve bölgede de önümüzdeki günlerde ofis-

lerin açılması için çalışmalar devam etmektedir. 

Suudi Arabistan’dan sonra bu ay Umman ile “İthalat 

Öncesi Gözetim” anlaşması imzalanmış olup, Kame-

run ile de anlaşma sağlanmış, ancak karşı tarafın bu 

anlaşmayı devlet töreni ile Kamerun’da yapılmasını is-

temesi sebebi ile anlaşma imzalanması Haziran ayında 

bu ülkeye yapacağımız ziyarete ertelenmiştir. Benzer 

ülkelerle de anlaşmaların imzalanması için girişimleri-

miz sürmektedir. “İthalat Öncesi Gözetim” anlaşmaları 

sayesinde bu ülkelerin yapacakları ithalatlarda, TSE 

Belgesi gümrük engellerinin kaldırılmasında stratejik 

öneme sahip olacak ve ihracatçımıza ciddi destek sağ-

lamış olacağız.

Bir yandan hizmet alanlarımız genişletilir ve diğer yan-

dan da ara kontroller başta olmak üzere emek yoğun 

hizmetlerimizde önemli artışlar gerçekleştirilirken, per-

sonel sayımızda azalma yaşanmıştır. Daha az personel 

ile daha fazla hizmet üretilmesinin doğal sonucu olarak 

personel başına faaliyet gelirimiz 105 bin TL’den 133 

bin TL’ye yükselmiştir.

TSE’nin geçtiğimiz bir yıl içerisinde ortaya koymuş ol-

duğu bu yüksek performans elbette tesadüf değildir. 

Bu süreçte Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 

ile Sayın Müsteşarımızın desteklerini hep yanımızda 

bulduk. Özellikle otomotiv sanayii ile ilgili girişimlerimiz 

olmak üzere her alanda bizden desteğini esirgemeyen 

Bakanlığımız Genel Müdürlerine, Ekonomi Bakanlığımız 

ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere 
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diğer bakanlıklarımız kadrolarına teşekkür borçluyuz. İş 

dünyamız, odalarımız bu süreçte bize ciddi destek ver-

diler. Başarımız bu destekler üzerine bina edildi. Bina 

edenler ise vizyonu, samimiyeti ve gayretleri ile Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ve fedakârca çalışan kurum perso-

nelimizdir. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

TSE olarak sanayicimizin ihtiyacını ülke içerisinde karşı-

layabilmek için laboratuvar ve test merkezleri alanında 

yeni yatırımlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Mülkiyeti ku-

rumumuza ait Ankara-Temelli’deki 380 dönüm alanda 

laboratuvar üssü kurmak, otomotiv sanayicimizin ihti-

yacı olan test merkezini ve test istasyonlarını açmak, 

değişik illerde ihtiyaç duyulan laboratuvar yatırımlarını 

gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma yapıldı. Bazı ya-

tırım kararları için siz değerli Genel Kurul Üyelerimize 

bugün taleplerimizi bildireceğiz. Toplamda 300 milyon 

TL’yi bulan yatırım planlarımız sanayicimizin dışa ba-

ğımlılığını azaltmak, maliyetlerini düşürmek amacına 

matuftur.

Hazreti Mevlana, “dün dünde kaldı cancağızım, bugün 

yeni şeyler söylemek lazım” diyor. Özellikle ülkemizin 

2023 vizyonu çerçevesinde ülkemizdeki tüm kurum ve 

kuruluşların bu vizyona göre yeni şeyler söylemesi, yeni 

politika ve eylem planlarını ortaya koyması gerekmek-

tedir. 

Hızla gelişen küresel pazarlarda “tek standard, tek bel-

ge” anlayışı çerçevesinde yeni pazar şartları oluşmakta 

ve bu gelişme de standardizasyon ve uygunluk değer-

lendirme faaliyetlerinin stratejik önemini artırmaktadır. 

Yaşanan tecrübeler göstermektedir ki, küresel pazar-

larda güçlü olabilmek için standardlara uymak yetme-

mektedir. Ülkelerin standardlara uymaktan standardları 

oluşturma aşamasına geçmeleri gerekmektedir. Stan-

dardları oluşturanlar, küresel ticari pazardaki rekabetin 

kurallarını koymakta ve böylece rakiplerine karşı önem-

li avantajlar sağlamaktadır. Bu sebepledir ki, Almanya 

Standardizasyon Strateji Belgesinde, Almanya’nın kü-

resel pazarlardaki gücünü koruyabilmek için standardi-

zasyon alanındaki liderliğini sürdürmesinin öneminden 

bahsedilmektedir. 

Almanya, ISO’nun 600’ün üzerinde teknik komitesinde 

başkanlık veya sekretarya hizmeti vermektedir. İngilte-

re, Fransa, ABD gibi ülkeler de yüzlerce komitede bu 

konumda yer alırken, Türkiye sadece 5 komitede baş-

kanlık veya sekretarya hizmeti vermektedir. Bu rakam, 

ülkemizin küresel iddiası ile bağdaşmamaktadır. Acilen 

standardizasyon alanlarında etkin olabilmek için bir ey-

lem planı ortaya koymamız gerekmektedir. 
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01 Ocak 2012 tarihi itibarı ile TSE artık CEN ve 

CENELEC’e tam üyedir. Oy gücü itibarı ile Almanya, 

İngiltere, Fransa ve İtalya ile eşit oy gücüne sahip ilk 

beş içinde yer almaktadır. Bu üyelik için TSE yıllık 1,4 

milyon TL aidat ödemeyi üstlenmiştir. Ülkemizin stan-

dardları oluşturan ülke konumuna gelmesi için tam 

üyelik gerekli ama yeterli değildir. Acilen kamu ve özel 

sektör kuruluşlarımızın ayna komitelerde ve teknik ko-

mitelerde yer alması gerekmektedir. DDY, İSKİ, İGDAŞ 

ve benzeri merkezi ve yerel idare kuruluşlarımız ile ilk 

500’e giren sanayi kuruluşlarımızın komitelere katılımı 

ile ülkemiz standard oluşturan ülke hedefine kolayca 

ulaşabilir. Özellikle KOSGEB, Bölge Kalkınma Ajansları 

ve Odalarımızın da orta ölçekli kuruluşların komitelere 

katılımlarına finans desteği sağlamasına ihtiyaç bulun-

maktadır.

Ekonomik yönden gelişmiş ülkeler, dünya ticaretinden 

daha fazla pay alabilmek, ülkelerinin sanayici ve ihra-

catçılarının diğer ülke pazarlarına daha rahat girebil-

mesi için, hedef ülkelerdeki kalite ve standardizasyon 

altyapılarının oluşumuna destek vermektedir. Bu sa-

yede o ülke standardlarını daha etkin belirlemekte ve 

avantaj elde etmektedir. Bu çalışmalarını da, o ülkelere 

verdikleri yardımların bir kısmını kendi ülkelerinin akre-

ditasyon ve standardizasyon faaliyetlerinde bulunan 

kuruluşlarından destek alma şartına bağlamaktadır. 

Ülkemiz geçen sene az gelişmiş ülkelere en fazla 

destek sağlayan ülkeler içinde yer aldı. Bu gurur ve-

rici gelişme ile paralel olarak, bu yardımların küçük bir 

bölümünün TSE, TÜRKAK, UME gibi kuruluşlarımız-

dan kalite ve standardizasyon altyapısının kurulması 

için hizmet alma şartına bağlanması durumunda, bu 

ülkelerle ticaretimizin önemli oranda artması mümkün 

olabilir. Bu sayede Türk Malları için avantajlı pazarlar 

oluşturabiliriz.

Küresel pazarlarda etkin olabilmek için standardlara 

uygun üretim ve bu üretimin belgelendirilmesi yeterli 

değildir. Özellikle ithalat - ihracat işlemleri hızla 3. taraf 

gözetim kuruluşları nezaretinde gerçekleştirilme süre-

cine girmiştir. Bu süreç, uygunluk değerlendirme ve 

gözetim faaliyetlerinde büyük pazarların doğmasına yol 

açmıştır. Bugün uluslararası gözetim hizmeti veren en 

büyük ilk 7 kuruluşun yıllık faaliyet gelirleri 20 milyar Do-

ları aşmıştır. Benzer biçimde nitelikli yapı ve ekipmanlar 

muayene ve gözetimi de her biri milyar Dolara yakla-

şan cirolara sahip çok sayıda kuruluşların oluşumunu 

sağlamıştır. Uygunluk değerlendirme pazarının tam 

boyutu bilinmemekle beraber ilk 7 kuruluşun cirosu-

nun yanı sıra, çeşitli muayene ve gözetim kuruluşlarının 

da milyar dolarlara yaklaşan ciroları, bunların yanı sıra 

yüzlerce milyon Dolar ciro yapan çok sayıda kuruluşun 

varlığı da göstermektedir ki, bu küresel pazar 100 mil-

yar Dolara yaklaşmaktadır. 

Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme pazarının 1 milyar 

Doları aştığı ve İslam ülkelerinin uygunluk değerlendir-

me pazarının da 10 milyar Doları aştığı tahmin edilmek-

tedir. Buna karşılık ülkemizin ve İslam dünyasının, ala-

nındaki en büyük kuruluşu TSE olup, yıllık faaliyet geliri 

100 milyon Doların biraz üzerindedir. Ne yazık ki bu 

alandaki özel kuruluşlarımızın toplam ciroları TSE’nin 

gelirine bile ulaşamamaktadır. Yani, pazar içerisinde 

yerli kuruluşlar olarak payımız çok düşük kalmaktadır.

Oysa akıllı politika ve stratejiler izlendiği takdirde kısa 

sürede çok ciddi cirolar yapan kuruluşlara sahip ola-

biliriz. Bunu başarabilirsek, bir yandan ülkemiz yurt 

dışından belgelendirme ve gözetim hizmet geliri elde 

ederken, istihdama da katkı sağlayabilir ve aynı za-

manda ihracatçımızın, sanayicimizin küresel pazarlara 

ulaşımını kolaylaştırabiliriz. 

Ancak hemen belirtelim ki, bir kamu kuruluşu olma-

sı sebebi ile TSE’nin küresel pazarın gerektirdiği hızla 

karar alma, bu kararları uygulamaya geçirme ve etkin 

pazarlama kabiliyeti bulunmamaktadır. Bu alanda özel 

sektörümüzün devreye girmesine, pazardaki büyük 

boşluğu doldurmasına ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Buna mukabil, uygunluk değerlendirme ve gözetim 

faaliyetleri güçlü teknik altyapı ve geniş akreditasyon 

gerektirmekte olup, bu şartların özel sektör tarafından 

kısa sürede karşılanması da mümkün değildir. 

Öyle ise izlenmesi gereken politika, TSE’nin güçlü tek-

nik altyapısı ve geniş akreditasyon ağı; özel sektörün 

ise hız ve gayretinin tarafl arın ortak kazanımına imkân 

verecek şekilde bir araya getirilmesidir. Bunu başara-

bilirsek, kazanan ülkemiz olacaktır. Kazanan, sanayici-

miz ve ihracatçımız olacaktır. 

TSE olarak, bu zorunluluktan dolayıdır ki, yurt dışı açı-

lımlarımızı özel sektör belgelendirme kuruluşları ile yap-

tığımız iş birliği anlaşmaları çerçevesinde yürütmekte-

yiz. Bu, arzu edilen iş birliği için atılmış ilk adımdır ve bu 

adımı daha güçlü adımlar takip etmelidir.

Kurumsal taassuplarımızı bir kenara bırakarak, statü-

kocu yaklaşımlarımızı terk ederek, kurumlarımızın değil 

ülkemizin kazanımlarını maksimize eden politikalar izle-

memiz gerekmektedir. 
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Burada bir yanlış bilgilendirme ve yönlendirme konu-

suna değinmek istiyorum. TSE gibi standardizasyon 

faaliyetlerinde bulunan kuruluşların ticari belgelendirme 

faaliyetlerinin Avrupa müktesebatına uymadığı yönün-

de ülkemizde yaygın bir kampanya yürütülmektedir. 

Oysa bu alana genel bir bakış bile bu söylemin doğru 

olmadığını, bilakis ülkemizin uygunluk değerlendirme 

alanında güçlü kurumlara sahip olmamasını amaçladığı 

görülecektir. Avrupa’nın TSE muadili en büyük stan-

dardizasyon teşkilatları, Almanya’nın DIN, İngiltere’nin 

BSI ve Fransa’nın AFNOR kuruluşlarıdır. Bu kuruluş-

ların tamamı grup yapılanması altında ticari belgelen-

dirme faaliyetinde bulunmaktadır. Hatta gelirlerinin 

yaklaşık yüzde 80’ini standardizasyon dışındaki ticari 

faaliyetlerden elde etmektedirler. “Ele verir talkını, kendi 

yutar salkımı” atasözümüz bu durumu çok iyi anlat-

maktadır. Art niyetli bu dezenformasyona karşı çıkma-

mız, ülkemiz uygunluk değerlendirme alanında yerli ve 

milli kuruluşlarımızın zaafa uğratılarak yabancı menşeli 

kuruluşların pazarlarımıza hakim olmasını amaçlayan 

bu çabaları engellememiz gerekmektedir. 

TSE olarak, ülkemizin menfaati ve 2023 vizyonu çer-

çevesinde kurumsal sorumluluğumuzun gereği olarak 

her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtiyor; özel 

sektörümüzü ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızı bu 

çerçevede bizlere destek olmaya davet ediyorum.

Küresel pazar şartlarını doğru okuyarak bu açılımları 

gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyelerimize ve mesai 

arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederken, özel-

likle yeni yatırım ve açılımlar çerçevesinde önümüzdeki 

günlerde daha güçlü ve etkin bir TSE’nin kararlı adım-

larla oluşmakta olduğu müjdesini veriyor, hepinizi say-

gıyla selamlıyorum.” 

TSE 51. Olağan Genel Kurulu, konuşmaların ardından 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün yaptığı ‘2011 Faaliyet 

Raporu’ sunumu ve gündem maddelerinin görüşülme-

siyle sona erdi.

Genel Kurula TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün daveti 

üzerine konuk olarak katılan eski TSE Başkanlarından 

Mehmet Yılmaz Arıyörük de bir konuşma yaptı. Arıyö-

rük, Genel Kurulda bulunmaktan duyduğu mutluluğu 

dile getirerek "ancak bir mutluluğum daha var, bir sevin-

cim, bir heyecanım var, Sayın Başkanı dinlerken daha 

önce de muttali olmuştum. Bizim hayallerini kurduğu-

muz konuları fikre dönüştürmüş, onunla da yetinmemiş 

o fikirleri projelendirmiş, bir de artı koymuş üzerine, bu 

projeleri uygulamaya koymuş. Ben sevinmeyeyim, ben 

heyecanlanmayayım da kim heyecanlansın?’’dedi.
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TSE’den İş Dünyasına Davet

İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen Nisan Ayı 

Özel Meclis Toplantısı’na katılan  TSE Başkanı Hulusi 

Şentürk,  dünyada standardları belirleyenin pazara ha-

kim olduğunu, standardlara uymaya çabalayanların ise 

ellerindeki pazarı, standardları koyanlara kaptırdığını 

söyledi. Haksız rekabete karşı Türkiye’nin menfaatle-

rini korumak için mücadele etmek istediklerini belirten 

Şentürk; bunun için iş adamlarını birlikte hareket etme-

ye davet etti. 

Küresel pazarda ürünün hareket edebilmesi için stan-

dardların belirlenmesinin çok önemli olduğunu vurgu-

layan Şentürk; “ Standardların gerek üretici ve tüketici 

gerekse satıcı olarak hayatımızdaki önemini hepimiz 

biliyoruz. Artık standardlar olmazsa olmaz noktası-

na geldi. İnsanlık için böylesine faydalı ve gerekli olan 

standardizasyon, aynı zamanda haksız rekabet aracı 

olarak da kullanılmaktadır. Standardları belirleyenler 

pazara hakim oluyorlar. Biz Türkiye olarak genelde var 

olan standardları Türk Standardı olarak adapte edi-

yoruz. Kabul ediyoruz. Arkasından da sanayicimiz bu 

standardlara uymaya çalışıyor. Bu standardlara uymak 

için mücadele ederken bir de bakıyorsunuz pazara ya-

bancı menşeli mallar girmiş. Özellikle batı ülkeleri ken-

di teknolojilerine ve kendi üretim tarzlarına göre stan-

dardları belirliyorlar. Böyle olunca, sahaya bize göre 

3-0 önde çıkıyorlar. Biz onların teknolojilerine adapte 

olana kadar uğraşıp dururken, onlar pazarı alıp götürü-

yorlar. Standardlar konusunda yaşanan bu haksızlığın 

önlenebilmesi için Türkiye’nin standardlara uyan değil, 

standardları koyan ülke konumuna gelmesi gerekiyor. 

Bunu yapamadığımız takdirde küresel pazarda her gün 

yeni risklerle karşı karşıyasınız. Bir sabah uyandığınız-

da elinizdeki belgenin geçersiz olduğunu, standardının 

"Şentürk; Belgelendirme anlamında Türkiye'deki en büyük kuruluş biziz."
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değiştiğini ve yeni standarda uygun üretim yapmanız 

gerektiğini bildirirler. Bir anda sıkıntıya girersiniz” dedi.  

Türkiye’de uygunluk değerlendirmesi pazarının 1.5 

milyar Dolarlık bir pazar olduğunu kaydeden Şentürk; 

“TSE ise bu pazarda sadece 110 milyon Dolarlık bir 

paya sahip. Hepiniz TSE’yi tekel sanıyorsunuz, bütün 

işler TSE’den geçiyor sanıyorsunuz. Bu nasıl tekel pa-

zarı? Türkiye’deki belgelendirme anlamında en büyük 

kuruluş biziz. Peki bu paralar nereye gidiyor? Milyar 

Dolardan bahsediyoruz. Bunlar sizlerin ödediği para-

lar. Türkiye’den her sene yurt dışına giden paralar var. 

Buna “dur” diyebilmek için TSE ile iş dünyamızın güçlü 

bir iş birliğine ihtiyacı var. TSE’nin güçlü akreditasyon 

alt yapısı ve laboratuvarlarıyla iş dünyamızın girişkenli-

ğini bir araya getirmek gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz 

takdirde pazarda etkin olabiliriz. İki tarafın da kazana-

cağı yöntemlerle ilerlememiz, bu pazardaki boşluğu 

doldurmamız, hem ülke insanımıza istihdam sağlamak 

hem de ciddi bir gelir elde etmemize yarar” diye ko-

nuştu. 

Dünyada standardların uluslararası kuruluşların komi-

telerinde yapıldığını belirten Şentürk, her alanda oluş-

turulan bu komitelerde ülkemizin iş adamlarının, sana-

yicilerinin de yer almasını istedi. Avrupalı sanayicinin, 

gönüllülerden oluşan bu komitelerde etkin bir şekilde 

yer aldığı için standardları belirleyen konumda oldukla-

rını, bizim ise sadece takip eden konumda kaldığımızı 

vurguladı. 

İş adamlarını gözetim çalışmalarında da TSE ile birlikte 

hareket etmeye çağıran Şentürk;  “TSE olarak biz ya-

samızda değişiklik yaptık, artık iş birlikleri kurabiliyoruz. 

Sizinle yurt dışına açılmaya hazırız. 

Ülkemizde köprüler yapılıyor, hızlı trenler yapılıyor, sant-

raller, nükleer santraller yapılıyor, bunların da gözetim 

işi var. Bunların da üçüncü tarafl arca uygunluk de-

ğerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Türkiye’de bunu 

yapan hiç kimse yok.  Dışarıya yüzlerce milyon Dolar 

ödeniyor. Biz de her türlü alt yapı var, sizde de pazarda 

iş bağlama özelliği var. Biz  hazırız, sizleri bekliyoruz.” 

diye konuştu.  

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise küre-

sel standardın önemli oluğunu belirterek, “Her ülkenin 

kendi standardını oluşturma devri kapandı. Güçlü ol-

duğumuz alanlarda standardlarımızı belirleyip dünyaya 

kabul ettirmeliyiz” dedi.  

Şentürk; "TSE’nin güçlü 
akreditasyon alt yapısı 
ve laboratuvarlarıyla iş 
dünyamızın girişkenliğini 
bir araya getirmek 
gerekiyor. Bunu 
yapabildiğimiz takdirde 
pazarda etkin olabiliriz. 
İki tarafın da kazanacağı 
yöntemlerle ilerlememiz, 
bu pazardaki boşluğu 
doldurmamız, hem ülke 
insanımıza istihdam 
sağlamak hem de ciddi bir 
gelir elde etmemize yarar.”

"

"
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BASB’nin 21. Olağan Genel Kurulu 17-19 Nisan 2012 

tarihinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapıldı. 

Türkiye’nin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı 

Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyetle temsil edildiği 

Gene Kurul, “Helal Belgelendirme “ ana teması ile ger-

çekleştirildi.

TSE Başkanı Şentürk, Genel Kurulda İslam Ülkeleri 

Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından 

hazırlanan ‘Helal Gıda Standardları’nın TSE tarafından 

‘Adapte Türk Standardı’ olarak kabul edildiğini ve 4 

Temmuz 2011 tarihinden itibaren Helal Gıda Belgelen-

dirmesine başlandığını, Helal Gıda Belgelendirmesinde 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıldı-

ğını belirtti. Şentürk,  toplantıda Helal Belgelendirmesi  

konusunda bugüne kadar yaşanan süreç hakkında 

bilgi verdi.

BASB, uluslararası ve bölgesel standardizasyon, met-

roloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon faali-

yetlerinde etkin ve yönlendirici olmak; faaliyetlerini kâr 

amacı gütmeden tarafsız, bağımsız, şeffaf ve etkin ola-

rak yerine getirmek maksadıyla 11 Eylül 1991 tarihinde 

kuruldu.

Ankara’da 09 -11 Eylül 1991 tarihlerinde gerçekleş-

tirilen uluslararası bir konferansa katılan Azerbaycan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Moğolistan, 

Moldova, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’nin Stan-

dard Teşkilatları temsilcileri arasında yapılan görüşme 

ve müzakerelerden sonra bölgedeki ülke standard teş-

kilatları arasında bir birliğin kurulması kararlaştırılmış ve 

teşkilat temsilcilerinin imzaladığı bir protokol ile Bölge-

lerarası Standardizasyon Birliği (BASB) kurulmuş ve bu 

protokolün imzalandığı toplantı  da 1. Olağan BASB 

Genel Kurulu olarak adlandırılmıştır. Daha sonraki yıl-

larda Tacikistan (1992), Türkmenistan (1992), Arnavut-

luk (1992), Başkurdistan Cumhuriyeti (1992), Dağıstan 

Cumhuriyeti (1992), Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti 

(1992), Adıgey Cumhuriyeti (1997), Krasnodar (1998), 

Rusya Federasyonu (2003), Gagavuzya (2009) ve Be-

larus (2011)’un üye olmasıyla BASB’ın toplam üye sa-

yısı günümüzde 21'e ulaştı.

Birliğin Başkanı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı 

olup TSE BASB’ın onursal temsilcisidir. 

Kuruluşundan bu yana geçen 21 yıl içerisinde yoğun 

teknik eğitim, dil eğitimi, uluslararası toplantı, seminer 

ve konferanslara iştirak amacıyla 1650’den fazla uz-

man, teknik eleman ve yönetici, BASB Sekreteryalığını 

yapan TSE tarafından misafir edildi.

BASB 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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TSE Başkanı Hulusi Şentürk, ASO Gündem 
Toplantısının Konuğuydu

TSE Başkanı Şentürk: 
"2012 yılında 80 milyon 
liralık laboratuvar yenileme 
yatırımı yapacağız. Bu 
TSE'nin son 10 yılda 
yaptığı tüm yatırımlardan 
daha büyük bir miktar. 
Ankara Temelli'de bulunan 
380 dönümlük araziyi 
"Kalite Kampüsü" yapma 
projesinin gerçekleşmesi 
ile Orta Doğu’nun en büyük 
laboratuvar kampüsüne 
sahip olacağız.

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 17. Gün-

dem Toplantısının konuğu olan Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, ASO üyelerini, TSE’nin faali-

yetleri ve projeleri hakkında bilgilendirdi.

Gündem toplantısının açılışını yapan ASO Yönetim Kuru-

lu Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada standardları ilk kez 

belirleyen Osmanlının torunları olarak bugün yurt dışından 

standard ithal ettiklerini belirterek durumlarının o günlerden 

daha iyi olmadığını söyledi. Ürünü alanların da bu standard-

lara uygun ürünleri almak zorunda kaldığını ifade eden Öz-

debir, “yabancı ülkeler gelişen teknolojilerine paralel olarak 

standardlar konusunda çıtayı yükseltiyor. Bizim maalesef 

özel sektör olarak bu konudaki duyarlılığımız oldukça az; bu 

özeleştiriyi yapmak zorundayız’’ dedi.

ASO 17. Gündem Toplantısının konuğu olan TSE Başkanı 

Hulusi Şentürk ise ASO üyesi sanayicilere hitaben yaptığı 

konuşmasında, Türkiye’de birçok sektörün haksız rekabet 

karşısında çöküş yaşadığını dile getirerek bu bilindiği halde 

gerek geçmişte dikkatli bir şekilde yapılmayan uluslararası 

anlaşmalar, gerekse de halen bazı kurum ve kuruluşlarda-
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 “Standardları siz 
koymuyorsanız 
hiçbir zaman büyük 
aktör olamazsınız”.

ki bazı bürokratların yaşanan gelişmelere kulak tıka-

masından dolayı sanayi kesiminin sorunlarının devam 

ettiğini kaydetti. Bir ülkeye ürün gönderebilmek için o 

ülkenin standardlarının bilinmesi gerektiğinin altını çizen 

Şentürk, “Standardları siz koymuyorsanız hiçbir zaman 

büyük aktör olamazsınız” dedi. 

Konuşmasında standardları belirlemenin verdiği gücün 

üzerinde özellikle duran Şentürk, Almanların ISO’da 

sekreteryalığını veya başkanlığını yürüttüğü komite 

sayısının 680 olduğunu, Türkiye için ise bu rakamın 

sadece 5 olduğunu söyledi. TSE’nin 10 yılı aşan uğ-

raşlardan sonra 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Avrupa 

Standardizasyon Komitesi (CEN) ile Avrupa Elektro-

teknik Standardizasyon Komitesi’ne (CENELEC) tam 

üye olduğunu ve yıllık üyelik aidatı için 1,4 milyon lira 

ödediğini ifade eden Şentürk, “Neden ödüyoruz bu 

aidatı? Avrupa standardlarının oluşumuna etki etmek 

için” dedi. Komitelere ancak ilgili sektör temsilcilerinin 

gönüllü katılımına izin verildiğini dile getiren Şentürk, 

“Türkiye olarak acilen CEN, CENELEC ve ISO standard 

komitelerine katılarak standardları belirleme noktasına 

gelmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu. Komi-

telere katılım konusunda sanayicilere her türlü rehber-

lik, bilgilendirme ve sekreterya hizmetlerinin TSE tara-

fından verileceğini kaydeden Şentürk; ASO, İSO, İTO 

gibi kuruluşların bütçelerinden küçük bir miktar payı 

standard komitelerine üye katılımı için kullanmaları ha-

linde Türkiye’nin çok kısa sürede Avrupa’da standard 

belirleme konusunda söz sahibi bir ülke konumuna 

geleceğini belirtti. Türkiye’nin 2023 yılına dair hedefl eri 

olduğunu hatırlatan Şentürk, “bunun gerçekleşmesinin 

olmazsa olmaz tek bir şartı var. O da her kurum ve ku-

ruluşumuzun kendi alanında en büyüğü olması. Hiçbir 

kuruluşumuz dünyada ilk 10’a girmezse, Türkiye ülke 

olarak ilk 10’a nasıl girecek? Bu gerçeği görmemiz ge-

rekiyor” dedi. 

TSE olarak yakın zaman içerisinde 9 ülkede ofis aç-

tıklarını belirten Şentürk, önümüzdeki günlerde ya-

pacakları bazı anlaşmalarla Suudi Arabistan, Sudan, 

Kamerun gibi ülkelerde, TSE’nin ihraç gözetim belgesi 

ile Türk ihraç mallarının söz konusu ülkelerin gümrük 

noktalarından hiçbir işleme tabi tutulmadan geçeceğini 

bildirerek sanayicinin küresel alandaki rekabet gücünü 

artırmak amacıyla 2013 yılı sonuna kadar 70 ülkede 70 

ofis açacaklarını duyurdu. 

-Temelli’ye ‘Orta Doğu’nun en büyük laboratuvar 
kampüsü’ kurulacak. 

TSE’nin yeni laboratuvar yatırımları hakkında da bilgi 

veren Şentürk, Kayseri’deki yangın laboratuvarının bu 

ay sonunda hizmete gireceğini söyledi. 2012 yılında 80 

milyon liralık laboratuvar yenileme yatırımı yapacakla-

rını belirten Şentürk, “bu, TSE’nin son 10 yılda yaptığı 

tüm yatırımlardan daha büyük bir miktar” dedi. Ankara 

Temelli’de bulunan 380 dönümlük araziyi ‘Kalite Kam-

püsü’  olarak yapma projesini 51. TSE Olağan Genel 

Kurul’unda onaya sunacaklarını, onayın alınmasından 

sonra ihaleye çıkacaklarını dile getiren Şentürk, böyle-

ce 3 yıl içerisinde Orta Doğu’nun en büyük laboratuvar 

kampüsünün kurulmuş olacağını sözlerine ekledi. 
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından 01 – 20 Nisan 2012 tarihleri arasında 

düzenlenen ve 2453 kişinin katıldığı “Kalite Şehrinde Kalite Günleri” eğitim kampanyasının kapanışı niteliğinde 

düzenlenen “Kalite Şehrinde Kalite Zirvesi”, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Zirvede bir konuşma yapan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, kaliteye işlerimizi ayrıntıya boğarak değil tam tersine 

işlerimizi ayrıntıdan kurtararak ulaşabileceğimizi söyledi. Kalitenin ‘ben’ değil ‘biz’ olduğunun altını çizen Şentürk, 

“kalite, ‘ben’i ‘biz’;  ‘biz’i ise ‘hepimiz’ yapmanın yolculuğudur. Kaliteden bahsetmek istiyorsak öncelikle insanla 

çalıştığımızı ve insan için çalıştığımızı idrak etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Küresel pazarlarda güç olmanın yolunun standardlara uymaktan değil standardları belirlemekten geçtiğini vur-

gulayan Şentürk, “Biz şu an standardlara uymanın derdindeyiz. Standardları koyan ve belirleyen olduğumuz 

zaman küresel pazarlarda hakim konuma geleceğiz. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO’nun teknik ko-

mitelerinde Almanlar, Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar 600 komitede başkanlık ve sekreteryalık yapıyorlar; biz 

sadece 5 komitede varız. Bizim artık sadece standardlara 

uyan değil standardları belirleyen kuruluşlar olmamız gere-

kiyor ki küresel güç olalım. Bu konuda kamu kurumlarımız 

ve özel sektörümüze çağrıda bulunuyoruz. Bu komitelere 

katılın diyoruz. Onların bu komitelerdeki çalışmalarıyla ilgili 

her türlü sekreterya hizmetini de biz vereceğiz” dedi.

Şentürk’ün konuşmasının ardından TSE ile Uludağ Üniver-

sitesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında iş birliği protokolü 

imzalandı. Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Prof. Dr. Oğuz 

Saygın’ın  “Takım Çalışması ve Kurumsal İletişim” adlı gös-

terisinden sonra “Geçmişten Günümüze Standardizasyon 

ve Kalite” konulu panel yapıldı.
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Kalite Şehri Kalite Zirvesi'nde Buluştu

TSE Başkanı 
Şentürk: 
"Standardları 
koyan ve 
belirleyen 
olduğumuz 
zaman küresel 
pazarlarda 
hakim konuma 
geleceğiz."
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II. Akdeniz Kalite Sempozyumu
TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz: "Otomotiv Test Merkezi ile ilgili 
hazırlıklarımızı tamamladık."
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akdeniz Üniversitesi 

ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) iş birliğiyle; kuruluş-

ların kalite yolculuğundaki deneyimlerini diğer kurum 

ve kuruluşlar ile paylaşabilmelerine olanak sağlamak 

amacıyla ilki geçtiğimiz yıl yapılan Akdeniz Kalite Sem-

pozyumunun ikincisi ‘Kalite ve Sürdürülebilirlik’ tema-

sıyla 05 Nisan 2012 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Ata-

türk Konferans Salonunda düzenlendi.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan TSE 

Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, Türkiye ekonomisi-

nin son 10 yıldır kazandığı ivmeyle bugün dünyada 

Çin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu-

ğunu kaydetti. TSE’nin Otomotiv Test Merkezi proje-

si ile ilgili bilgi veren Karagöz, “Otomotiv Test Merkezi 

ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda bakanlığın 

arazi tahsisini bekliyoruz. Türkiye’de yerli otomotiv ve 

teknolojik ürünler üretimi için Ar-Ge faaliyetleri ve test 

merkezleri konusunda akademisyenlere çok ciddi işler 

düşmektedir. Artık biz de kendimize ait bir şey üretme 

ve dünya markası olma yolunda bu mecburiyeti his-

setmeliyiz. Kaynağımız var, her şeyimiz hazır. Otomotiv 

Test Merkezi konusunda son derece ciddiyiz. Bütün 

hazırlıklarımızı yapmış durumdayız” dedi. 

Geleceğin kilit sözcüklerinin ‘kalite ve sürdürülebilirlik’ 

olacağına dikkat çeken KalDer Yönetim Kurulu Baş-

kanı Hamdi Doğan ise “sürdürülebilirlik öyle bir boyuta 

ulaştı ki bugün küresel anlamda her şeyin sürdürülebilir 

kılınmasının çabası içindeyiz. İşletmeler ayakta kalabil-

mek için kalite kavramını bünyelerine yerleştirmek zo-

rundadır” dedi.

 TSE EKSPOMED ve LABTEK 2012 Fuarında
Türk Standardları Enstitüsü TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım 

A.Ş. tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 12-

15 Nisan 2012 tarihleri arasında düzenlenen  “EXPO-

MED ve LABTEK 2012” 15. Uluslararası İstanbul Labo-

ratuvar Teknoloji, Sistem ve Donanımları Fuarı’na katıldı.

Medikal ve Laboratuvar sektöründeki son gelişmelerin 

ve yeniliklerin yer aldığı fuarın açılışı Sağlık Bakanı Prof. 

Dr. Recep Akdağ tarafından yapıldı. Fuara Sağlık ve La-

boratuvar sektöründen yerli ve yabancı birçok firma ka-

tıldı.

Yoğun ilgi gören TSE standında ziyaretçilerin soruları uz-

manlar tarafından cevaplandırıldı.
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TSE, Kayseri 2. Mobilya Fuarı’nda

TSE, Hannover Messe 2012 Sanayi Fuarı’nda
Türk Standardları Enstitüsü (TSE),  

23 – 27 Nisan 2012 tarihleri arasın-

da Almanya’nın Hannover şehrinde 

düzenlenen ‘Hannover Messe 2012 

Sanayi Fuarı’na katıldı.

Avrupa’nın en önemli fuarların-

dan biri olan ve uluslararası firma-

ları buluşturan “Hannover Sanayi 

Fuarı”nda yer alan TSE Standını 

Hannover Başkonsolosu Tunca 

Özçuhadar, İstanbul Ticaret Odası 

(İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Şekib Avdagiç, İTO Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun 

Topçu, İTO Meclis Üyesi Atıf Ke-

tenci, İTO Meclis Üyesi İsak Koç, 

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Nail Çiler, Korkmaz Çelik 

Ticareti ve Sanayi A.Ş. Yönetim Ku-

rulu Başkanı Levent Ganiyusufoğlu, 

İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Er-

sun ve çok sayıda katılımcı ziyaret 

ederek TSE’nin faaliyetleri hakkında 

yetkililerden bilgi aldı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 25-

29 Nisan 2012 tarihleri arasında Kayse-

ri Dünya Ticaret Merkez’inde TÜYAP’ın 

düzenlediği Kayseri 2. Mobilya Fuarı’na 

katıldı.

Kayseri 2. Mobilya Fuarı’nın açılış töre-

nine Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 

Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı 

Bekir Yıldız, Nuh Naci Yazgan Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Ab-

dullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Musa Asyalı, Kayseri Sanayi Odası Mec-

lis Başkanı Nurettin Okandan ve Kayseri 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Hasyüncü katıldı. 

Yaklaşık 39 bin kişinin ziyaret ettiği fuar-

da yer alan TSE standında  katılımcılara 

TSE’nin mobilya hizmetleriyle ilgili bilgi 

verildi.
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TSE, 35. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da

1150 katılımcı firma ve 111.000’i aşkın ziyaretçi-

yi buluşturan ve Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malze-

meleri fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda yer alan 

TSE standı yoğun bir ilgiyle karşılaştı. TSE uzman-

ları tarafından katılımcı ve ziyaretçiler Enstitünün 

yapı faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

35. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2012 kapsa-

mında düzenlenen ‘Altın Çekül Ödülleri’ de sahip-

lerini buldu. Bu yıl 20. kez verilen Altın Çekül Ödülü 

‘Yapı Ürün Ödülü 2012’ye ‘Vitra Watersmart Su-

suz Pisuvar’ ürünü ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 

A.Ş. değer bulunurken, KASSO Mühendislik’e ait 

‘KASSO Türk - Ev’ ürünü Gümüş Çekül Ödülü’ne 

değer bulundu.

Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 35. Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul,  2 - 6 Mayıs 2012 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen ICCI 2012 – 

18. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Konferansı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından tö-

renle açıldı. ICCI 2012 konferanslarına Eski Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanları Mehmet Recai Kutan ve Dr. 

Mehmet Hilmi Güler, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, TÜSİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Ümit Boyner, MÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Dünya Enerji Ajansı Baş 
Ekonomisti Dr. Fatih Birol gibi önemli isimler katıldı. 

Açılış töreninin ardından düzenlenen “Geçmişten Gele-
ceğe Türkiye’nin Yakın Çevresiyle Enerji İlişkileri” başlı-
ğıyla düzenlenen MÜSİAD Özel Oturumunda konuşan 
MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Türkiye için enerji adına kıymetli katkıda bulunmuş çok 
önemli şahsiyetleri ağırladıkları için mutlu olduklarını ve 
2023’te 500 milyar Dolarlık ihracat yapmayı hedefl eyen 
bir ülke olarak planlı çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise hükü-
met olarak elektrikli otomobil üretiminin olabildiğince 
yerli olması kaydı ile desteklediklerini belirtti. Elektrik-
li araçların kullanacağı elektriğin de yerli kaynaklardan 
sağlanmasının önemine vurgu yapan Yıldız, ithal kay-
naklara dayalı olacak elektrikli araçların faydadan çok 
zararının olacağını söyledi.

Ziyaretçi sayısının 15 bini geçtiği fuarda yer alan TSE 
standına yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük 
ilgi gösterildi.

TSE, ICCI 2012, 18. Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı Konferansında H
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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekono-

mik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve ticarette  

iş birliklerinin kuvvetlendirilmesini sağlamak amacıyla 26 – 29 Nisan 

2012 tarihleri arasında Lefkoşe’de ‘KKTC-Türkiye Yatırım İmkânları 

ve İşbirliği Fuarı ve Sempozyumu’ düzenlendi.

KKTC-Türkiye Yatırım İmkânları ve İşbirliği Fuarı ve Sempozyumu’nun 

açılışına, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı 

Sunat Atun, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, Kıyı 

Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 

Adana Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök ile Mersin 

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faik Burakgazi katıldı.

Fuarda yer alan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standını ziyaret 

eden KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve KKTC Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, yetkililerden Enstitü faaliyetleri hak-

kında bilgi aldılar.

Fuarda, TSE’yi, TSE Ürün Belgelendirme Grup Başkanı Necati 

Atalar, TSE Kıbrıs Temsilcisi Gökhan Karay ile TSE Pazarlama ve 

Tanıtım Dairesi Başkanlığından Muhsin Buzluk temsil etti.

TSE, KKTC - Türkiye Yatırım İmkânları ve 
İş Birliği Fuarı ve Sempozyumu’ndaH
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TSE Ege Bölgesi Koordinatörlüğünün düzenlediği 

Ege Bölgesi Kalite Günleri kapsamında üç hafta süre-

cek eğitim maratonu için ders zili çaldı. 

İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilen 

Açılış Toplantısında konuşan Ege Bölge Koordinatörü 

Topel Gül, “Eğitim, kişinin kendisine yatırımıdır, bilgi 

birikimi ve elindeki sertifika ise en büyük sermayesi-

dir. Ne mutlu ki bize, eğitimin önemine inanan sizlerle 

TSE’nin eğitim çatısı altında buluşabildik” diye konuştu. 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Akın Kazançoğlu ise konuşmasında, Türkiye’de 

yetişmiş iş gücünün az olmasından kaynaklanan sı-

kıntılara dikkat çekerek, ‘Ders Zili Kalite İçin Çalıyor’ sloganıyla düzenlenen eğitimlerin yararlı olacağını söyledi. 

Konuşmaların ardından Ege Bölge Koordinatörü Topel Gül ve İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Ka-

zançoğlu ilk ders zilini çaldılar. 

İzmir, Manisa ve Denizli’de gerçekleştirilen eğitimlerde 2 binin üzerinde katılımcının yararlanacağı sertifikalı eğitim 

programı kapsamında sosyal etkinlikler de yer alacak. Eğitimlere katılanlar, İzmir Ekonomi Üniversitesinde dü-

zenlenecek Kalite Zirvesi etkinliklerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Kalite Zirvesi programı kapsamında; Kişisel 

Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın “Takım Çalışması ve Kurumsal İletişim” başlıklı sunumu ve günümüzün önemli 

konularından “Risk Yönetimi” eğitimleri yer alacak ve katılanlara sertifikaları verilecek.  

Ders Zili Kalite İçin Çaldı

Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) ile Kocaeli Sanayi Oda-

sı (KSO) arasında, KSO üyesi 

firmaların TSE’nin kalibrasyon 

hizmetlerinden yüzde 40, eği-

tim hizmetlerinden ise yüzde 30 

indirimli yararlanabileceklerine 

dair bir iş birliği protokolü imza-

landı.

TSE Deney ve Kalibrasyon Mer-

kez Başkanı ve Marmara Bölge 

Koordinatörü Mehmet Hüsrev, 

“Dünyada standardların küresel 

güç olma noktasında artık daha 

önemli hale geldiğini ve stan-

dardı uygulamaktan çok stan-

dard belirlemenin daha önemli 

olduğunu” ifade etti.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ayhan Zeytinoğlu ise, 2011 yılı 

içerisinde Türkiye gelir vergilerinin 34 milyar TL ile yüzde 13’ünün Kocaeli 

bölgesinden toplandığını belirterek “sanayiciler olarak TSE’den beklentilerimiz 

büyük” dedi.

TSE ile KSO Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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STANDARD- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne zaman kuruldu? Kuruluş 
amacı nedir? Yeni bir Bakanlık olması açısından zamanlama konusunda nasıl bir 
yorum yapmak istersiniz?

F. ŞAHİN- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Bakanlar Kurulu tarafından 3 Haziran 2011 

tarihinde kararlaştırılan ve 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; toplumun gerek eğitim gerekse maddi olanaklara ulaş-

ma bakımından en yoksun kesimini oluşturan yoksul vatandaşlarımıza ve çeşitli dezavan-

tajlar nedeniyle toplumsal hayat içinde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme olanağında 

sorun yaşayan kesimlere yönelik yürütülen hizmetleri birleştirmiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 5 genel müdürlük ve 32 daire başkanlığıyla büyük ve 

güçlü bir yapı. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri ve gaziler bu 

geniş yapımızın hizmet alanı içinde.

Bakanlık; sosyal yardımlar ile sosyal hizmetleri birlikte yürüterek bu hizmetlerin hane re-

fahına olan etkisini azami kılmayı ve kadın, çocuk, genç, yaşlı bireyi kuvvetlendirmek ve 

dolayısıyla aileyi güçlendirmeyi hedefl emektedir. 

Sosyal politikalar ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için hayata geçirili-

yor. Sadece tek bir sorumluluk alanımız yok ve birçok kulvarda politika üretmek ve uygu-

lamak için mücadele vermek zorundayız.  Kaynakları doğru kullanan, sorunlara doğru bir 

yöntemle yaklaşan tek bir bakanlık çatısı altında toplanmanın faydası büyük… Bakanlığı-

mızın maddi olanakları çok büyük... Sayın Başbakanımız bizlere büyük destek veriyor. Biz 

de zaman kaybetmeden çalışmalarımıza hemen başladık. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Fatma ŞAHİN
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Fatma Şahin Kimdir?

Fatma Şahin, (d. 20 Haziran 1966, Gazian-
tep) İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Me-
talurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölü-
münü bitirdi. Özel sektörde İşletme Mühen-
disi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. XXII. 
ve XXIII. Dönem Gaziantep Milletvekilidir. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Gaziantep'in 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin "ilk ka-
dın" Milletvekilidir. Ayrıca Gaziantep ve böl-
genin üst üste 2 dönem milletvekilliği yapan 
ilk kadın Milletvekilidir. 

Şahin, XXII. Dönem'de Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Üyeliği görevinde 
bulundu. TBMM Töre ve Namus Cinayetleri 
ile Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Ko-
misyon Başkanlığı görevini yürüttü. AK Par-
ti Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve 
bir dönem de siyasi işlerden sorumlu genel 
başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanların-
dan Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'la ilgili 
oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyo-
nunda ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonun-
da çalıştı. AK Parti 2. Olağan Kongresinde 
Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçildi. 
Evli ve 2 çocuk annesidir.

Fatma Şahin, Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı olarak teşkilatta görev yapan 3000 
kadını 2 ayda Ankara'ya Genel Merkeze ge-
tirmiş ve çeşitli konularda eğitim almalarını 
sağlamıştır. Eğitim verenler, ağırlıklı olarak 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Ba-
kanlardan oluşmuştur.

AK Parti'de ilk uluslararası toplantıyı Fatma 
Şahin Başkanlığındaki Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığı gerçekleştirmiştir. Her yıl 
olmak üzere toplam 3 uluslararası toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar,

-  Uluslararası İş'te Kadın Konferansı, 
(Tüm dünyadan başarılı iş kadınları/
CEO'lar katılmıştır) http://kadinkollari.
akparti.org.tr/turkce/haber.asp?id=400

-  Uluslararası Yerel Yönetimlerde Ka-
dın Şurası, (Tüm dünyadan kadın be-
lediye başkanları katılımıyla) http://ka-
dinkollari.akparti.org.tr/turkce/haber.
asp?id=171

-  Uluslararası Kadın Hakları Zirvesi, (Tüm 
dünyadan Kadın Bakan, Meclis Başka-
nı ve Milletvekilleri katılımıyla). http://
kadinkollari.akparti.org.tr/turkce/haber.
asp?id=945

“Ülkemizin insanına ve insanlığa değer katmak, in-

sanımızı mutlu yaşatmak ve sağlıklı yaşlandırmak” 

olarak çizdiğimiz vizyonla çalışmalarımızı sürdürmek-

teyiz.

STANDARD- Biz sizi basından takip ediyor, pek 
çok çalışmanızı biliyoruz, ancak Dergimiz için 
bugüne kadar hangi konularda ne kadar yol kat 
ettiğinizi özetleyebilir misiniz? 

F. ŞAHİN- Biraz önce de belirttiğim gibi 6 Genel 

Müdürlüğümüz, dezavantajlı diye tanımlayabileceği-

miz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onlara 

destek olmak için çalışıyor. Genel Müdürlüklerimizin 

hizmetlerini teker teker değerlendirirsek sayfalar ye-

terli gelir mi bilmem. 

AK Parti Hükümetlerinin hizmet anlayışı, ihtiyaç sa-

hibi vatandaşlarımıza başvurusunu beklemeden yar-

dım ve hizmet ulaştırmaktır. 
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Hükümetimizin, gerek yoksul-

lukla mücadele gerekse insani 

gelişmede sağladığı başarının 

sırrı, ekonomi politikalarının yanı 

sıra sosyal politika araçlarının et-

kin şekilde kullanılması ve sosyal 

alana ayrılan kaynakların ciddi 

anlamda artırılmasında yatmak-

tadır.  

Sosyal yardım ve hizmetlere 

ayrılan kaynak, 2002 yılında 1 

milyar 376 milyon TL iken; 2010 

yılında, 14 milyar 677 milyon 

TL’ye yükseltilmiştir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdür-

lüğümüz, yoksullukla mücadele 

stratejisi temelinde sosyal yar-

dım faaliyetlerini etkin bir şekilde 

yürütmektedir. Kısa vadede va-

tandaşlarımızın gıda, barınma, 

sağlık ve yakacak gibi temel ge-

reksinimlerini karşılayarak yok-

sulluğun etkisinin hafifl etilmesi 

hedefl enmektedir. Orta ve uzun 

vadede ise yoksulluğun temel 

nedenlerinden biri olan “eğitim 

yetersizliği” ve “üretim süreci-

ne katılamama” gibi sorunların 

aşılması için çalışmalar yürütü-

lerek yoksulluğun azaltması için 

adımlar atılmaktadır. 

Hükümetimiz döneminde ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımızın sosyal 

yardım almak yerine kendi işle-

rini kurmalarını, kendi alın teriyle 

geçinen bireyler haline gelme-

lerini sağlayacak projelere de 

önemli ölçüde destek verilmek-

tedir. Temel amacımız; yardıma 

muhtaç dar gelirli vatandaşları-

mızı sürekli yardım bekleyen de-

ğil, desteklenerek kendi ayakları 

üzerine duran, üreten ve kendi 

kazancını temin eden bireyler 

haline getirmektir.
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Sonra bir önemli durum daha var önümüzde…  Toplu-

mun her kesiminde ve yaşamın her alanında uygulanan 

şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Göreve geldiği-

miz anda bu alanda üzerimize düşeni var gücümüzle 

yapmaya çalışıyoruz. İki çok önemli çalışma yaptık.  

Önce; “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan “Kadına 

Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi”ni parlamentosundan geçiren ilk ülke Tür-

kiye oldu. 

İkinci olarak; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-

detin Önlenmesi Kanunu'nu Mart ayında Meclisten 

geçirerek çıkardık. Daha önce 4 maddelik bir kanunla 

düzenlenen kadına şiddet, şimdi 25 maddelik temel 

bir kanuna dönüştü. Şiddete karşı daha etkin önlem 

alınması, var olan şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayan 

mağdurun korunmasıyla ilgili usul ve esaslar yeniden 

belirlendi. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, ilgili 

kurumların temsilcileri ve parlamentodaki milletvekilleri 

ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan kanunda; 

şiddetle mücadele ederken koruma, önleme, kolluk 

kuvvetlerinin ve yargı mensuplarının nasıl hareket ede-

cekleri ve kadının yaşam haklarını korumak için neler 

yapılacağı yasada çok net olarak ifade edildi.

Artık; şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şid-

detten koruyan özel tedbirler, ayrımcılık olarak yorum-

lanamayacak. Şiddet uygulayana yönelik daha caydırı-

cı özel önlemler uygulanacak.

STANDARD- Türkiye’de kadının durumu nedir?

F. ŞAHİN- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz, 

özellikle kadınlarımızın eğitimden üretime yaşadığı 

birçok sorunu çözecek önemli projeler üretmek, giri-

şimci sayısını artırmak, sermayeye, finansa ulaşmada 

yaşadığı sıkıntıyı çözmek, yaşamın her alanında maruz 

kalabildiği taciz ve tehditleri bertaraf edecek önlemleri 

almak için çalışıyor.

Türkiye’de kadınları girişimcilik konusunda özendirmek 

amacıyla,  kamu, özel sektör ve sivil toplum tarafından 

bazı çalışmalar yapılmaktadır.  2007 yılında Gelir Vergisi 

Kanunu’nda yapılan değişiklikle; hane içinde kadınlar 

tarafından üretilen ürünlerden elde edilen gelirlere vergi 

muafiyeti getirilmiştir. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR  

tarafından uygulanan Aktif İş Gücü programlarında 

kadınlara girişimcilik, meslek danışmanlığı ve iş da-

nışmanlığı kursları verilmiştir.  2011 yılında İŞKUR’un 

açmış olduğu bu kurslardan yararlanan kişi sayısı 

250.016 iken bunların 102.902’si (% 41) kadındır. 

Toplumsal yaşamda kadına yüklenen geleneksel roller 

sebebiyle birçok kadın, iş kurma ve yürütme süreci ile 

aile içi sorumlulukları yerine getirmede güçlüklerle kar-

şılaşmaktadır. Bu çerçevede; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol 

kapsamında kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik 

stratejiler belirlenmiştir. Özellikle kadın istihdamının yo-

ğun olduğu organize sanayi bölgelerinde çalışan ka-

dınların çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerin açılması-

nın teşvik edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

öngörülmüştür. 

Kadının eğitimi konusu en önemli sorumluluk alanımız. 

Kadınların özellikle eğitim imkânlarından eşit şekilde 

yararlanması yönünde atılan adımlar bir kelebek etkisi 

göstermektedir. Eğitimli kadın; iş bulabilmekte, çocu-

ğunu iyi yetiştirebilmekte ve hakkını savunabilmektedir. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması sonucunda ül-

kemizde kız çocuklarının eğitim imkânlarından yarar-

lanma oranları artmıştır. İlköğretimde 8 yıllık kesintisiz 

eğitim kız çocuklarının okullaşma oranlarında % 98’lere 

ulaşmıştır. 

Şimdi hedefimiz ortaöğretim düzeyinde bu 

oranların yakalanmasıdır. İlköğretim, ortaöğretim, 

yükseköğrenim gören kız çocuklarının sayısının 

artması, meslek edinmiş, nitelikli iş gücünün artmasını 

sağlamaktadır. 

STANDARD- Kadına yönelik pek çok çalışma 
yaptığınızı da biliyoruz. Kadına yönelik şiddet 
bunlardan biri. Sorunun temelinde yatan sebep-
ler neler? Bu şiddet nasıl önlenebilir?

F. ŞAHİN- Kanunu çıkarmak, ağır cezaları vermek tek 

başına sorunun çözülmesine yetmiyor. 

Kadınlara yönelik sorunlar, geçmişte bireysel çabalar-

la veya sivil toplum örgütlerimizin bir kısım çabalarıyla 

gündeme geliyordu. Konu bugün tek elden yürütülen 

bakanlığımızın öncelikli alanlarından biri... Bu son dere-

cede önemlidir.  Ancak tekrar vurgulamak isterim ki bu 

konuda yapılacak mücadelede 74 milyonun topyekûn 

seferberliği gerekiyor. Kadının birey olarak hakkının 

güçlendirilmesinin yanı sıra erkeklerdeki kadın haklarıy-

la ilgili zihinsel dönüşümü başarmak gerekli...

Zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için; bir taraftan 

yetişmiş erkeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Genelkurmay 

ve Diyanetle yaptığımız çalışmalarla camide ve asker 

ocağında eğitim veriyoruz. Diğer taraftan da temel eği-

timde çocuklarımıza eğitim veriyoruz.

STANDARD- Ana başlıklardan biri de çocuk istis-
marı. Bu büyük sorun için neler söylersiniz? Se-
bepleri, önleme çalışmalarınız….

F. ŞAHİN- Çocuklar sağlığın, masumiyetin, heyecanın 

ve ülke geleceğinin temsilcisidir. Bakanlık olarak bir 

taraftan çocuk haklarının geliştirilmesi bir taraftan 

da çocuk istismarının önlenmesi için politikalar 

yürütüyoruz. Hukuki anlamda atılması gereken 

tüm adımların takibini yapıyor, çocuklarla ilgili yurt 

genelindeki baro başkanlarıyla, çocuk mahkemeleri 

hâkimleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle 

bir araya geliyoruz. İhmal ve istismara uğrayan çocuk-

ların hukuki olarak yaşadıkları sorunların çözümü için 

Adalet Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. 

Öte yandan üzerinde özellikle durmamız gereken bir 

konu daha var. Teknoloji çağında, güvenli ortamı nasıl 

sağlayacağız. Kendini bilen, kendi değerlerini bilen 

vatana, millete faydalı çocuklar yetiştirirken bilgiyi ve 

teknolojiyi de kullanan çocukları yetiştirmemiz en doğal 

ihtiyacımızdır. Çünkü bilgi güçtür, iktidar yapar. Bilgi 

ve teknoloji çağında yaşarken çocuklarımızı bilgi ve 

teknolojinin imkânlarından istifade ettirmeliyiz. Bir tuş 

kadar yakın olan ve bir pencereyle dünyaya açılan yeni 

bir çağdayız. Bu çağın bütün olanaklarını kullanmak 

en önemli görevimiz. Ama bundan kaynaklı olabilecek 

tehlikeleri yönetmek de en az o kadar önemli. Çün-

kü biliyoruz ki kontrolsüz güç, güç değildir. Bir taraf-

tan çocuklarımızı eğitirken bir taraftan da annelerimizi, 

babalarımızı, ebeveynlerin bu konuda bilincini yükselt-

mek, duyarlılığını artırmak, çocuklarımızı daha güvenli 

şekilde bilgi ve teknoloji çağının imkânlarından istifade 

ettirmek zorundayız. 

STANDARD- 2012 Yılı Avrupa Birliği tarafından 
Aktif Yaşlılık Yılı ilan edildi. Yaşlılarımızın Avrupa 
ülkelerine benzer ya da farklı, belli başlı sorunları 
neler? Bu konudaki çalışmalarınızı özetleyebilir 
misiniz?
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F. ŞAHİN- Yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı, etkin, haya-

tın içinde ölümü beklemeden ve nefes aldıkları sürece 

mutlu oldukları yeni bir politikayı hayata geçirmek is-

tiyoruz. Her yaş grubundaki herkesin birinci sınıf va-

tandaş olarak onurluca yaşam mücadelesi bizim de 

mücadelemizdir. 

Son dönemde ülkemizin 60 yaş ve üzeri nüfusu sayısal 

ve oransal olarak artmıştır. Bu bağlamda yaşlı nüfusu 

profilimiz ve hizmet beklentisi de değişkenlik göster-

mektedir. Yaşlanma eğiliminin yanı sıra geniş aileden 

çekirdek aileye geçiş, kırsaldan kente göç gibi neden-

lerle yaşlının aile içindeki rolünü de değiştirdi. Buna 

bağlı olarak, yaşlılarımız devlet desteğine ve profesyo-

nel hizmetlere daha çok ihtiyaç duymakta ve kurum 

bakımına talep artmaktadır. 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yatağa 

bağımlı ve özel bakıma muhtaç yaşlılarımıza sürekli 

bakım hizmeti verilmektedir. 2002’de 63 huzurevinde 

4.952 yaşlıya hizmet veriliyorken Ekim 2011 itibarıyla 

99 huzurevi ile yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde 

8.511 yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Ayrıca 

yeni KHK ile birlikte diğer kurum ve kuruluşların huzu-

revleri bakanlığımıza devriyle 10.330 yaşlımıza daha 

hizmet vermekteyiz. 

Huzurevi bakımını tercih etmeyen yaşlılarımıza 2007 yı-

lından beri Yaşlı Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla gün-

düzlü bakım hizmetleri sunuyoruz. Merkezlerde, yaşlı-

larımıza yönelik aktiviteler düzenleniyor, kurslarla boş 

vakitlerini değerlendirmeleri sağlanıyor. Evde bakım 

hizmetleri kapsamında, rehberlik, sosyal ve psikolojik 

destek, teknik, sağlık ve temizlik hizmetleri sunuluyor.  

Böylece, hem sağlıklı yaşlanma sağlanıyor hem de ya-

şam kaliteleri artırılıyor.

STANDARD- Sanırım siz de onaylarsınız: Türkiye 
engelliler için engellerle dolu bir ülke. Bu engel-
leri kaldırmak için neler yaptınız? Neler planlıyor-
sunuz?

F. ŞAHİN- Bakanlık olarak Nisan ayında önemli bir 

sınav verdik. Dünyanın ülke genelinde yapılan ilk en-

gelli memur seçme sınavı 2012-ÖMSS, 81 il merke-

zinde, 968 sınav binası ve 12.128 sınav salonunda 

yaptık. Engelli memur adaylarının merkezi bir sınavla, 

objektif kriterlere göre kamudaki istihdamını sağlamak 

için hazırlanan sınav için 9 ay süren bir hazırlık yapıldı.  

Sınava, engel durumu % 40 ve üzerinde olan; orta-

öğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde mezun veya 

mezun olabilecek durumdaki toplam 60 bin 375 aday 

başvurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 

özürlülerle ilgili ulaşılabilirlik ve istihdam konusunda 

önemli çalışmalarımızın temelinde bu sınav yatmakta. 

En fazla engelliyi istihdam etmeye gayret ediyoruz, bu 

konuda alt yapıyı sağlamak için çalışıyoruz.

 “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara Ve 

Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi” 

ile özel eğitime ihtiyaç duyan özürlülerin okullara 

taşınmasını da üstlendik. Bakanlığımca finanse ve 

koordine edilen projeyle, 2004-2005 öğretim yılı 

sonunda 6 bin 901 özürlü öğrenci taşıma hizmetinden 
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Engelli vatandaşlarımızın her alanda kimseye muhtaç olmadan hayat-

larını sürdürebilmeleri için; Devletimiz kalıcı ve çağdaş çözümler üretme 

sorumluluğu ile hareket etmektedir.  Bu kapsamda bir devrim niteliğin-

de olan Özürlüler Kanunu 2005'te çıktı. Bugün, geçmiş dönemlerde 

ihmal edilen, sorunları, talepleri ve istekleri görmezden gelinen engel-

lilerimizin, başta eğitim ve sağlık olmak üzere her alandan özgürce ve 

rahatça yararlanabilmesi için her tür imkân sunulmaya çalışılmaktadır. 

İnanıyoruz ki yaptığımız çalışmalarla sokaklarda, okuluna ya da 

işine giden, spor ve sanat etkinliklerine katılan, bir kafede çayını 

yudumlayan, bir kütüphanede kitap okuyan daha çok engelli insanımızla 

karşılaşacağız.

STANDARD- Ana başlıklarda sorularımızı cevapladığınız için te-
şekkür ederiz. Bunların dışında da pek çok sosyal sorunumuz 
var sanırız. Doktor dövüyor, trafikte terör estiriyor, çocuk yaşta 
kızlarımızı gelin ediyoruz…. Tüm bu sorunların temelinde neler 
var? Türk aile yapısına da bakmak gerekiyor mu?

F. ŞAHİN- Aile toplumun temelidir. Aile yapısında meydana gelebile-

cek her türlü değişimin toplumda bir yansıması vardır. Bu nedenle, aile 

yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal 

refahının artırılması, sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. 

Hedefimiz; güçlü birey, güçlü aile ve güçlü bir toplumdur. 

Bunun için 2011 yılında ülkemizdeki aile yapısını ve temel sorunlarını 

belirlemek, gerekli sosyal politikaları oluşturmak maksadıyla “Türkiye’de 

Aile Yapısı Araştırması”  yaptırdık. Araştırma, 12 bin 56 hanede, 18 yaş 

üstü 23 bin 379 bireyle yüz yüze anket görüşmesi yöntemi ile yapıldı.  

Araştırmamız, sosyal yardım, evlilik, aile içi ilişkiler gibi konularla birlik-

te eğitim, barınma ve ulaşım gibi aileyi ilgilendiren diğer birçok alanda 

Türkiye genelini temsil eden önemli bilimsel veriler sunmaktadır. Sosyal 

Politikaları oluşturmak noktasında bizlere yol gösterici olacak çalışma-

mız, bu bakımdan çok önemli…

Bakanlığımız, aile ile ilgili pek çok araştırmalar, yürüttüğü projeler ve 

yayınlarıyla uygulamaya koyduğu eğitim programlarıyla önemli çalış-

malara imza atmaktadır. Aile Sosyal Destek Projemiz bu anlamda çok 

önemli. Bu projeyle koruyucu ve önleyici devlet yönetimi hayata geçi-

rilecek. Biz, bütün hukuki alt yapımızı, tedbirlerimizi iş bittikten sonrası 

için oluşturduğumuz zaman hep sonucu yönetiyoruz. Oysa başta o so-

nuca gidecek riskleri ortadan kaldırmalıyız. Aile sosyal destek uzman-

lığı sistemi ile risk grubu yüksek aileler başta olmak üzere Türkiye’deki 

bütün ailelerin analizlerini yapacağız. Ailelerin ekonomik ihtiyaçları varsa 

bunlar zaten bir şekilde karşılanıyor, ama onun dışında sosyal hizmet, 

sosyal politikalar adına yapılması gereken başka şeyler varsa, evde şid-

det varsa, zihinsel engelli bir anne varsa, alkolle mücadele eden bir 

baba varsa bunu görüp, destek vereceğiz.

faydalanmaktayken bu sayı 2010-

2011 öğretim yılı sonunda yaklaşık 5 

kat artarak 36 bin 500’e ulaşmıştır.

Görme engellilerin sesli komutlar yar-

dımıyla yürümeleri ve toplu taşıma 

araçlarını kullanmalarında kolaylık 

sağlayacak "Gören Göz" cihazlarının 

dağıtımı başladı. Bastonla birlikte kul-

lanılması gereken yardımcı bir cihaz 

olan "Gören Göz" cihazları, ilk aşa-

mada pilot uygulama olarak İstanbul 

için 3 bin, Ankara için 2 bin olmak 

üzere toplam 5 bin adet dağıtılacak.
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Tehlikeli Maddelerin 
Kara Yoluyla Uluslararası 
Taşınmasına İlişkin 
Avrupa Anlaşmasına (ADR) 
Genel Bakış

Ege İZGİ ÇAKIR
Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi

Uzman, TSE Otomotiv Başkanlığı Merkezi

Lojistik sektörü bir ülkenin dış ticaret rekabet gücü 

açısından büyük önem taşımakta olup, Hindistan, 

Çin gibi ülkelerin ekonomilerindeki büyüme sonu-

cunda lojistik sektörünün önemi dünya genelinde 

farklılaşmıştır. Ülkemizin ise; konumu itibarıyla pek 

çok ülke arasında geçiş noktası veya lojistik merkezi 

olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları 

hızla devam ederken; 2010 Yılı Avrupa Birliği Aday-

lık Süreci İlerleme Raporu’nda “Fasıl 14. Taşımacılık 

Politikaları” kapsamında değerlendirilen lojistik faa-

liyetlerimiz içinde yer alan “Tehlikeli Maddelerin Ka-

rayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa An-

laşmasına (ADR)” taraf olunması ilerleme olarak kayıt 

altına alınmıştır.

22 Şubat 2010 tarihinde ülkemizin taraf olduğu ADR, 

kapsamlı bir anlaşma olup içinde yer alan bölümler: 

tehlikeli madde olarak tanımlanan maddelerin insan 

ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden 

güvenli ve kuralları tanımlanmış bir şekilde kamuya 

açık karayoluyla taşınmasına yönelik şartları tanımla-

maktadır.

Bu çalışmada ADR Anlaşması genel hükümleri, ül-

kemizde uygulamaya alınması için gerekli alt yapı 

gereksinimleri ve etkileşim içinde olan ve olacak ku-

rumların sorumluluklarına yönelik tespitlerde bulunu-

lacaktır.

Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alan Türkiye, coğ-

rafi, kültürel ve ekonomik anlamda bir köprü işleviyle 

eşsiz bir konuma sahiptir.

Taşımacılık sektöründeki yatırımların ağırlıklı olarak 

kara yolu altyapısına yoğunlaşmış olduğu ülkede, 

Avrupa’nın en büyük ağır vasıta filolarından biri bulun-

maktadır. Kara yollarının Türkiye’de taşıdığı önem kara 

yolları ağına dair güncel verilerle daha iyi anlaşılabilir: 

toplam uzunluğu 64.865 km olan kara yollarının 2.080 

km’si otobanlardan oluşmaktadır. Her geçen yıl uzayan 

ve gelişen bu ağ, ülkedeki yolcu taşımacılığında % 95, 

yük taşımacılığında ise % 90 oranında pay sahibidir.

Türkiye’nin ihracat ve ithalatında, sırasıyla toplamda 

% 50,7 ve % 53,2’lik oranlara sahip olan deniz yolu 

taşımacılığı, ülkenin dış ticaretinde en çok tercih edilen 

nakliye yöntemidir. Deniz yolu taşımacılığını, 2010 yılın-

da % 40,3’lük ihracat ve % 22,9’luk ithalat oranlarıyla 

kara yolu taşımacılığı izlerken, hava yolu taşımacılığı ise 

ihracat ve ithalatta üçüncü sırada yer almaktadır.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 2010 

yılı “Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu”nda yer 

alan bilgilere göre lojistik sektörünün ülkemiz GSYİH’si 

içindeki payının 2008 yılı için  % 8 ile % 12 arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 65-95 milyar ABD 

Doları anlamına gelmektedir. (1)
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Yukarıda verilen bilgiler ışığında taşımacılık ve lojistik 

sektörünün önemli bir parçası olan ve yılda ortalama 

20 milyon ton tehlikeli maddenin kara yolu ile taşındığı 

Türkiye'de; ADR Yönetmeliği’nin uygulamaya alınması-

nın gerekliliği bir kere daha anlaşılmaktadır. (2)

Taşımacılık, Lojistik ve ADR Anlaşmasının Temel 
Tanımları

Çalışmanın konusu olan lojistik, taşımacılık faaliyetlerinin 

tanımlarına şöyle bir bakarsak;

Lojistik: 

1.  Geri Hizmet,

2. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürü-

nün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış 

noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçim-

de planlanması ve uygulanması. (3)

Yukarıdaki temel tanıma ek olarak, lojistik:

• Taşımacılık

• Depolama-Elleçleme

• Dağıtım

gibi temel faaliyetlerin yer aldığı bir proses olup, kont-

rollü şartlar altında yürütülmesi durumunda hedefl enen 

sonuca etkin ve verimli şekilde ulaşacaktır. Kontrollü 

şartlar olarak gümrükleme, sigortalama, finansman, 

eğitim, cihaz bakım ve tamir şartları gibi başlıkları sa-

yabiliriz. Bu başlıkların pek çoğu da her bir ülke de ilgili 

kurumlar tarafından değişik dokümanlarda tanımlana-

rak uygulamaya alınmıştır.

Bu dokümanlardan biri de tehlikeli maddelerin taşın-

masına yönelik şartlar ve ön koşulların tanımlandığı 

ADR Anlaşmasıdır. 

Özellikle tehlikeli maddelerin taşınması; taşımacılık 

alanında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu, 

herhangi bir kaza sonrasında insan ve çevre sağlığı 

açısından en fazla zarara sebep olabilecek ve bu 

nedenle de en komplike olandır. 

Zehirli, yüksek derecede parlayıcı, basınç oluşturan ve 

yanıcı olarak nitelendirilen tehlikeli maddeler arasında 

yer alan siyanür, organo-metalik bileşenler ve ağır de-

recede metaller insan sağlığına ve çevreye zararlı  ol-

duklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının 

çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara ne-

den olabilmektedir.

Anlaşma kapsamında, taşıma  sürecinde yer alan gön-

derenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, bo-

şaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli 

maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürü-

cülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını 

belirlenmektedir.
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Avrupa ve Türkiye Açısından ADR Anlaşmasının 
Tarihçesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınma-

sına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Birleşmiş Milletler 

Ekonomi Komisyonu nezdinde 30 Eylül 1957 tarihinde 

Cenevre’de yapılmış ve 29 Ocak 1968’de yürürlüğe 

girmiştir. Anlaşma, 21 Ağustos 1975’te New York’ta 

“Tadil Eden 14. (3) Madde Protokolü” gereğince tadil 

edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985’te yürürlüğe gir-

miştir.

Demiryolu Taşımacılığıyla İlgili Hükümetler Arası Orga-

nizasyon ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı hakkındaki 

mevzuat uyumlu haldedir. ADR hükümleri yürürlüğe 

girdiğinden bu yana anlaşmanın A ve B ekleri olarak 

iki temel bölümde toplanan uygulama kuralları düzenli 

olarak gözden geçirilmektedir. Gözden geçirmeler so-

nucunda ihtiyaç duyulan tadiller yapılabilmektedir.

A ve B bölümleri 1992 ve 2000 yılları arasında tama-

men revize edilmiştir. Yeniden yapılanan anlaşmanın ilk 

versiyonu 1 Temmuz 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Bu Ekler ECE/TRANS/140 adıyla Cilt 1 ve Cilt 2 şek-

linde yayımlanmıştır. ADR 2001 olarak tanımlanan bu 

dokümanlar 30 Haziran 2003 tarihine kadar da uygu-

lamada kalmıştır.

ADR’nin ilk versiyonu olan “ADR 1999” ise 1 Ocak 2003 

tarihi itibarıyla uygulamadan kalkmıştır. Yeni düzenle-

meler ECE/TRANS/160 adıyla Cilt 1 ve Cilt 2 şeklinde 

yayımlanmış, “ADR 2003” olarak 1 Ocak 2003 tarihin-

de de yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yapı, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Bir-

leşmiş Milletler Tavsiyeleri, Örnek Düzenlemeler, Deniz 

Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı’na Dair Yönet-

melik, Havayoluyla Güvenli Taşıma Yapılmasına Dair 

Teknik Talimatname ve Demiryoluyla Tehlikeli Madde 

Taşımacılığı konularındaki uluslararası uygulamalarla 

uyumlu haldedir.

Avrupa’da kırkın üzerinde ülkenin imzaladığı Anlaşma-

ya, Türkiye, 22 Şubat 2010 tarihinde, Tehlikeli Madde-

lerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avru-

pa Anlaşmasına (ADR) taraf olmuştur. Ancak, ADR’nin 

uygulanması için kurumsal ve teknik alt yapı çalışmaları 

halen devam etmektedir.

Bu kapsamda öncelikli olarak 31.03.2007 tarihli ve 

26479 sayılı Resmi Gazete’de “Tehlikeli Maddelerin 

Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yayım-

lanmış olup, yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2009 ola-

rak belirlenmiştir. Ancak uygulamaya yönelik alt yapı 

çalışmalarının tamamlanması ve ilgili tarafl arın gerekli 

çalışmaları tamamlaması amacıyla uygulama; 15 Ha-

ziran 2008 tarihli ve 26907 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan karar ile 1 Ocak 2010’a ertelenmiştir. Son 

olarak 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi 

33 MAYIS  2012



34

Gazete’de yayınlanan karar ile de yönetmeliğin yürürlüğe giriş 
tarihi 1 Ocak 2011 olarak kesinleşmiştir. (4)

Anlaşmanın Genel Yapısı
ADR Anlaşması:

• Maddelerin paketlenmesi ve etiketlenmesine ilişkin Anlaş-
manın 1. bölümünde yer alan koşullar ile, 

• Maddeleri taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine 
ilişkin koşulların sağlanması koşullarıyla tehlikeli maddelerin 
karayolunda taşınmasına olanak tanımaktadır.

Yönetmelik sırasıyla şu başlıklardan oluşmaktadır: 
1.  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

2.  Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar 

3.  Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar 

4. Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergâhlar ve 
Park Yerleri 

5.  Denetim 

6.  Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar 

7. Muafiyetler ve Özel İzinler 

8. Yükümlülükler 

9. Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Ku-
rumlar 

10.  Cezai Hükümler 

11.  Çeşitli ve Son Hükümler 

Paketleme, işaretleme, sevk haznelerinin yapımı ve test edil-
mesi gibi pek çok konunun detayları Anlaşmanın Ekleri A ve B 
Bölümlerinde detaylı bir biçimde verilmektedir.

Ek-A  aşağıda verilmiş olan yedi bölümden oluşmaktadır.

Bölüm 1- Genel Hükümler 

Bölüm 2- Sınıfl andırma 

Bölüm 3- Tehlike Madde Listesi, sınırlı miktarda paketlenmiş 
tehlikeli maddelere ilişkin özel hükümler ve istisnalar 

Bölüm 4- Paketlerin, IBC’lerin,   Büyük Paketlerin, Tankların 
Kullanımı 

Bölüm 5- Sevkiyat prosedürleri 

Bölüm 6- Paketlerin, IBC’lerin, Büyük Paketlerin, Tankların ya-
pımı ve testlerine yönelik şartlar 

Bölüm 7- Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme koşullarına 
ilişkin hükümler 

EK- B ise aşağıda verilmiş olan iki bölümden oluşmaktadır.

Bölüm 8- Araç ekibi, teçhizatı, faaliyeti ve dokümantasyonuna 
yönelik zorunluluklar 

Bölüm 9- Araçların yapımı ve onayına ilişkin şartlar.
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ADR Uygulama Gerekliliği ve Sonuç

Ülkemizde, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer 

canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve dü-

zenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını 

sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcı-

ların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, amba-

lajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan 

her tür aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, 

yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla 

hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında Yönetmelik” ile büyük bir aşama gerçekleş-

tirilmiş olsa bile; ilgili taraf kapsamında yer alan kişi ya 

da kuruluşlara yönelik gerekli alt yapı ve çalışma orta-

mını kapsayan hazırlıkların tamamlanması ve denetim 

mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde uygulamaya 

alınması gerekmektedir. 

Bu amaçla; ilgili Bakanlıklar, sivil toplum örgütleri ve sa-

nayiciler ile yıllardır ülkemiz sanayisiyle içi içe büyüyen, 

yeterli bilgi ve deneyime sahip öz kaynaklarıyla Ensti-

tümüzün ortak bir çalışma yürütmesinde büyük fayda 

bulunmaktadır. 

(1)  Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 2010 

Yılı “Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu”, 2010, 

syf.4

(2) ADR: Güvenli Tehlikeli Madde Taşımanın Kuralla-

rı, http://www.euractiv.com.tr/ enerji/link-dossier/

adr-guvenl i- tehl ikel i-madde-tasimanin-alt in-

kurallari-000096 Tarihi:23/04/2012.

(3) Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.

php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.

GTS.4f97a07ac8a039.19490355, Erişim Tari-

hi:24.04.2012

(4)  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmelik , Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2007, Resmi 

Gazete Sayısı: 26479

Değerli Okurlar,

Dergimizin Mart 2012 sayısında Türkiye Seramik Fede-

rasyonu tarafından hazırlanan "Türk Seramik Sanayi" 

başlıklı yazıya ait 28. ve 30. sayfalarda yer alan harita-

larda İl sınırları güncelleme yapılmadan gönderilmiş ve 

yayınlanmıştır. Söz konusu hatadan ötürü özür dileriz.
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Tehlikeli Madde 

ADR tarafından yapılan resmi tanıma göre tehlikeli 

madde; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki du-

rumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle 

umumu önemli malların, insanların, hayvanların ve di-

ğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan mad-

delerdir. Hangi modda olursa olsun, dünya çapında 

yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde 

taşımaları oluşturmaktadır. Yapıları gereği genel anlam-

da lojistiği çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması 

gereken tehlikeli maddelerin bu özellikleri dikkate alı-

narak; her bir taşıma moduna uygun olarak konvansi-

yonlar geliştirilmiş ve bu konvansiyonlar çerçevesinde 

kurallar oluşturulmuştur.

Tehlikeli madde ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ta-

rafından “Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması 

Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 

amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı 

varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli 

bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağla-

mak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, 

dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajla-

yanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her 

türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, 

yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir.

Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, teh-

likeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcıları-

nı, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve 

ambalajlayanları, maksada uygun teknik özelliklere sa-

hip her türlü araç ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli 

madde yüklü her türlü aracı kullanan sürücü ve opera-

törleri, işletmeciler ile bu faaliyetlerde yararlanılan her 

türlü taşıt, araç, gereç ve benzerlerini, yabancı plakalı 

taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki kara yolları üzerin-

den yapılan uluslararası taşımaları, yetki belgesi hariç 

olmak üzere, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 

kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf 

olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla 

tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu 

kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayolunda taşın-

masında genel kural; tehlikeli maddelerin, bu Yönetme-

lik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kont-

Tehlikeli Madde Taşıyan 
Araçların Belgelendirilmesi 

Yusuf BEŞTEK 
Makine Mühendisi

TSE, Araç Proje Müdürlüğü 

Burak BULUÇ 
Makine Mühendisi

TSE, Araç Proje Müdürlüğü 

37 MAYIS  2012



38

rollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve 

çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır. 

Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan tarafl ar, ha-

sar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların 

etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin 

yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yö-

netmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak 

zorundadır. 

Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan tarafl ar; Ba-

kanlıkça yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara 

uymak zorundadırlar. 

Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek 

ve tüzel kişiler, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne 

göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgele-

rinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar. 

Belgelendirme İşlemleri 

Ülkemizde tehlikeli madde (LPG,CNG….) taşıyan araç-

lar TSE tarafından belgelendirilir. 2004 yılında birçok 

firma ve araç TSE uzmanları tarafından incelenip bel-

gelendirilmiştir. 

TSE’de tehlikeli madde taşıyan araçların belgelendi-

rilmesi Araç Proje Uygulama Usul Ve Esaslarına göre 

yapılmaktadır. 

Buna göre “Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı 

Uygunluk Belgesi (LPG Taşıyan Araçlar)” düzenlenmesi 

için TSE tarafından yapılacak işlemlerde: 

- İlgili tamimde tanımlanan Uygunluk Belgesi ve İnce-

leme Raporu kullanılır. 

- LPG taşıyan araçların ücretlendirilmesi 

www.tse.org.tr adresinden Ürün Belgelendirme/

Araç Proje Müdürlüğü bölümünde yayınlanan “Üc-

ret Çizelgesi”ne göre yapılır. 

- Başvuru formu ve Taahhütnameye www.tse.org.

tr adresinden Araç Proje Müdürlüğü bölümünden 

erişilir. 

- Araç üzerinde yapılacak muayene ve kontrollerde 

“Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı Uygun-

luk Belgesi (LPG Taşıyan Araçlar için) İnceleme Ra-

poru” kullanılır. 

- Muayene ve kontrol sonucunun olumlu olması ha-

linde gönderilen “Karayolu ile Tehlikeli Madde Ta-

şıma Aracı Uygunluk Belgesi (LPG Taşıyan Araçlar 

için)”si düzenlenir. 

- Belgelerin düzenlenmesi, tarafınıza elektronik or-

tamda gönderilen belge düzenleme formatı ve bel-

ge düzenleme talimatına göre yapılır. 

- Bütün işlemler her bir araç için ayrı ayrı yapılır ve her 

araç için ayrı belge düzenlenir. 
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Belgelendirilmesi için başvurulan araçta, aşağı-
daki güvenlik kuralları bulunmalıdır. 

A. Egzoz boruları, yakıt donanımlarına ve tanka veya 

aralarında mümkün olduğu kadar çok uzaklık kala-

cak şekilde aracın önüne ve altına yerleştirilmelidir 

veya araçta tehlikeye sebep vermeyecek tedbirler 

alınmalıdır. 

B.  Egzoz çıkışı, tank, tank ekleri, şasi ve tampon gibi 

parçaların karşısına gelmemelidir. 

C.  Dökme LPG taşıyan araçlar tesis içinde kaldığı süre 

içerisinde egzoz borusu ucuna takılmak üzere kıvıl-

cım (alev) tutucu bulundurmalıdır. 

D.  Araçlarda, en az 2 adet TS 862’ye uygun en az 6 

kg’lık kuru tozlu veya karbondioksitli kullanım süresi 

dolmamış yangın söndürücü bulunmalıdır (Periyo-

dik kontrolleri yapılmış olmalıdır). 

E. Araç üzerinde, en az arka ve iki yanda olmak üzere 

en az 10 cm büyüklüğünde harfl erle 

 - Sigara İçilmez 

 - Ateşle Yaklaşılmaz yazıları bulunmalıdır. 

F.  Aracın arka tarafına tam ortaya ve ön kısmında 2 

adet 40 cm x 60 cm ebadında turuncu dikdörtgen 

ikaz levhası konulmalı veya tank bu şekilde boyan-

malıdır. 

G. Araçlar sadece kendinden beslenen elektrikli ışık 

kaynakları ile aydınlatılmalıdır. 

H. Elektrik tesisatı uygun şekilde yalıtılmalı ve fiziksel 

hasarlara karşı korunmalıdır. 

İ.  Aydınlatma devrelerinde aşırı akıma karşı uygun ko-

ruma elemanları (sigorta veya otomatik şalter vb.) 

bulunmalıdır. Ayrıca fiziksel hasarlara karşı korun-

malıdır.

J.  Isıtma amacıyla, araçtaki mevcut ısıtma sisteminin 

dışında bir ısıtıcı kullanılmamalıdır. 

K.  Aracın ve üzerindeki ekipmanların periyodik bakım-

ları yapılmalıdır. 

L. Onarım ve bakımı gereken araçlar ile LPG taşınamaz. 

M. Araç üzerinde (arka ve iki yanda) en az 10 cm 

büyüklüğünde harfl erle ”TEHLİKELİ VE YANICI 
MADDE” yazısı bulunmalıdır. 

LPG’nin Dökme Olarak Taşınması Durumunda 

A.  Üretici tarafından düzenlenen; Tankın, dizayn proje-

si ibraz edilmelidir. 

B.  İşletme basıncı tank etiketinde belirtilmelidir. 

C. İşletme basıncının 1,5 katı oranda test basıncı uy-

gulanmış olmalıdır.

D. Gövde ve kapak saçlarının kalınlıkları tank 

çapının1/200’ünden az olmamalıdır. 

E.  Tankların Tahribatsız Kaynak Test raporu ibraz edil-

melidir. Tanklar araç üzerine AİTM Yönetmeliğine 

uygun olarak yerleştirilmelidir. 

F.  LPG araç ruhsatına işlenmemiş ise SMM’li Makine 

Mühendisi tarafından hazırlanan tadilat projesi ibraz 

edilmelidir. 

G.  Tankı şasiye bağlamak için U bağlantısı veya benzer 

bağlantı şekli kullanılmalıdır. Şasiye monte edilen 

tanklar yük taşıyıcı desteklere takılan uzun parçalar 

yardımıyla takviye edilmiş olmalıdır. 
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H. Çekici ve yarı römorkun sürücü tarafından kolayca yöneti-

lebilen güvenilir bir fren sistemi olmalıdır. 

İ.  Aracın aydınlatma sistemi 76/756/AT Direktifine uygun ol-

malıdır. 

J.  Tanklarda bulunan gösterge, manometre bağlantıları, 

emniyet valfl arı vb. bağlantıların kırılması durumunda aşırı 

derecede LPG kaçışını önlemek amacıyla otomatik çek 

valfl er, aşırı akım çek valfl eri veya hidrolik kumandalı iç ka-

patma valfl er ile teçhiz edilmelidir.

K.  Elle kumanda edilen kapatma valfl eri ve kendi kendine 

kapanan iç valfl er tanka sıvı doldurma/boşaltma işlemleri 

dışında kapalı tutulmalıdır. 

L.  Basınç emniyet valfl eri daima LPG’nin buhar fazıyla te-

masta olmalıdır. 

M. Tankta, manometre olmalı ve manometre ile tank arasında 

bir ara kesme valfi bulunmalıdır. 

N.  Tankın su kapasitesinin yüzde 85-90’ını gösterebilecek 

sabit tip seviye göstergesi bulunmalıdır. 

O. Tankta, boşaltma işleminin yapıldığı “nozzle”a ilave olarak 

tercihan tankta, tam boşalmayı sağlayacak bir boşaltma 

(dreyn) deliği bulunmalıdır. 

P.  Dökme taşıma araçları tanklarındaki valf ve yardımcı do-

nanımlar koruyucu tertibat ve tampon ile korunmalıdır. 

Q. Tanklardaki boru donanımları ve bağlantı parçaları kırılma 

ve hasarlardan korunmalı ve LPG’den zarar görmeyecek 

yapıda olmalıdır. 

R. Boru donanımları ve bağlantı parçalarında alüminyum boru 

ve ekleme parçaları kullanılmamalı ve ekleme yapılmama-

lıdır. Dökme demirden mamul bağlantı elemanları kullanıl-

mamalıdır. 

S. Tanklardaki basınç emniyet valfl erinin çıkışları, boşaltacak-

ları LPG bir engele çarpmadan tanktan uzağa ve tanka 

değmeyecek tarzda boşaltacak şekilde olmalıdır. 

T.  Basınç emniyet valfl erinin boşaltma deliğinin çapı, valfin 

anma çapından küçük olmamalıdır. 

Basınç emniyet valfl erinin boşaltma borularında yoğuşa-

cak suyu boşaltmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

U.  Basınç emniyet valfl erine yağmur kapağı takılmalıdır. 

V.  Basınç emniyet valfl erinin özel bir yuva içine yerleştirilmesi 

halinde; yuva ayrı renge boyanmalıdır. 

W.  Tank ve ekipmanları 10 yılda bir teste tabi tutulmalıdır. 

Diğer Kurallar 

A. Çarpma durumunda LPG tesisatının zarar görmemesi için 

gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. 

B. Dökme LPG taşıma araçları en az 2/3’ü ışığı yansıtacak 

şekilde beyaza boyanmalıdır. 

C. Dökme LPG taşıma araçları, statik elektrik birikimine karşı 
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topraklanmalıdır. Bu araçların doldurma-boşaltma 

yaptıkları yerlerde mutlaka statik elektrik kablosu ve 

pensi bulunmalıdır. 

D. Aracın tekerlerinde her iki yönde konulmak üzere 

takoz bulundurulmalıdır. 

E.  Araçta koruyucu eldiven bulunmalıdır. Araç sürücü-

leri gerekli eğitim sertifikalarına sahip olmalıdır. 

F.  Sürücüler yangınla mücadele eğitimi almış olmalıdır 

(Eğitim her 5 yılda bir yenilenmelidir). 

G.  LPG taşımasında kullanılan donanımın taşıma ara-

cına montajı TS 4930’a göre projelendirilmiş olmalı-

dır.

H.  Taşıma aracı ve/veya römork Motorlu Araçlar ve 

Römorkları Tip Onay Yönetmeliği (MARTOY) şart-

larına uygun olmalıdır. 

İ.  Sürücü, gaz dolum ve boşaltımı esnasında, antista-

tik ayakkabı kullanılmalıdır. 

Tanı mlama ve İşaretleme 

A. Tank üzerinde; tanka zarar vermeyecek bir yerde 

ve şekilde imalatçı adı veya unvanı, onay no, seri 

no, imal yılı, test basıncı, tank kapasitesi işletme 

basıncı, tank malzemesi bilgilerini içeren “METAL 

ETİKET” bulunmalıdır. 

B. Tankların üzerinde, 5307 sayılı LPG Piyasası 

Kanunu’nun 5 (a) ve 4 (b) mad.3’e göre araç ve 

tank hangi firmaya ait ise o firmanın isim veya mar-

kası yazılmalıdır. 

Taşıma Aracındaki Diğer Donanımlar 

A.  İlk yardım çantası bulunmalıdır. 

B.  Herhangi bir arızayı giderecek yeterli avadanlık bu-

lunmalıdır. 

C.  Gaz kaçağından kaynaklanabilecek zehirlenmelere 

karşı maske bulunmalıdır. 

D. Kaza veya arıza durumunda acil haber verilecek 

güvenlik veya yardım için gerekli telefon numara-

ları sürücü mahallinde kolaylıkla görülebilir bir yere 

asılmalıdır . 

E.  Taşıma aracının fenni muayenesi yapılmış olmalıdır. 

F.  Lastikler E belgeli ve diş derinliği yeterli olmalıdır (en 

az 6mm). 

G.  Araç seyir halinde iken LPG yüklü olma durumuna 

veya yükün boşaltılmış olması durumuna göre tan-

kın“ dolu“/“boş“ durumu uygun tabela ile tanımlan-

malıdır. 

H. Tankın dışı paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.

İ.  Akümülatör, meydana gelebilecek kıvılcımların dışa 

sızmaması için seperatörle bölünmüş olmalıdır. 

Tank ile sürücü mahalli arasında güvenli mesafe 

bulunmalıdır (en az 15 cm). 

J. Taşıma aracının kapısının kilidi tam emniyetli olma-

lıdır. 

Sonuç 

LPG’nin bütün diğer enerji kaynaklarına göre en büyük 

avantajı, çok geniş bir kullanıma sahip olması ve her 

yere taşınabilmesidir. LPG’nin gerek ekonomik gerek-

se çevre dostu olması nedeniyle endüstriyel tesislerde, 

sanayide, konutlarda ve otomotiv sektöründe yaygın 

bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda piyasanın di-

sipline edilerek araç denetimlerinde kamu otoritesinin 

tesis edilmesi, araç, yol ve sürücü güvenliği çalışmala-

rının nitelik ve nicelik yönünden artırılmasını, yeni tek-

nolojiler ve sektörel gelişmelerin tespiti ve kamuoyu 

ile paylaşılmasını hedefl emektedir. TSE, bu kapsamda 

yaptığı belgelendirme çalışmalarıyla tehlikeli madde ta-

şıyan araçların yollarda güvenli ve yönetmeliğin getir-

diği kurallara uygun bir şekilde seyretmesi açısından 

büyük öneme sahiptir. 

Kaynaklar 

1. http://www.mmo.org.tr LPG/CNG’ye Dönüştürülmüş 

Araçlarda Denetim Uygulamaları 

2. Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yö-

netmelik 

3. Araç Proje Uygulama Usul ve Esasları (Tamim 2011-2) 
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Araçların insanlara sağladığı ulaşım rahatlığı, hareket 
özgürlüğü büyüktür. Ancak hem egsozdan çıkan gaz-
larla şehir havasının, dolayısı ile tüm atmosferin kirlen-
mesi, sera etkisi dediğimiz ve gittikçe artan tehlikeyi 
de beraberinde getirmesi hem de günümüzde artan 
yakıt fiyatları insanları alternatif yakıtlara yönlendirmek-
tedir. Yakıtlardan en yüksek verimi almak ve bunun 
sonucunda da yakıtların ekonomik olması istenmekte-
dir. Günümüzde dizel yakıtla çalışan araçlara olan ilgi 
de yakıtın ekonomik olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ülkemizde taksilerde kullanılan LPG’nin tüm ülkeye 
yayılması da yakıtın ekonomikliğinden ötürüdür. Bu 
sebeple ekonomik yakıt için çalışmalar tüm dünyada 
devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono-
mik Komisyonunun (BM/AEK) 1958 Cenevre Andlaş-
ması çerçevesinde yayımlanan ECE-R 67 Regülasyo-
nu ve ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen emniyet 
ve teknik esaslar dikkate alınarak, araçlarda alternatif 
yakıt olarak kullanılmak üzere, Likit Petrol Gazı (LPG) 
ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) tadilatı yapılabilir. Bu 
nedenle makalede, taşıtlarda kullanılabilecek alternatif 

yakıt tipleri olarak LPG ve CNG ele alınmıştır. 

LPG

Sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquified Petroleum Gas) an-

lamına gelen LPG, bütan ve propan gazlarının karışımı-

dır. LPG, petrolün rafinerilerde işlenmesiyle ya da doğal 

gaz yataklarından üretilir. Dünyada doğal gaz üretimin-

deki artışa bağlı olarak LPG üretimi de her yıl ortalama 

% 2 oranında artış gösterir. LPG, normal şartlar altında 

gaz fazında bulunur. Fakat basınç altında ve sıvı hal-

de saklanır. Taşıma ve depolama için sıvı hale getirilen 

LPG, gaz fazında tüketilir. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe 

sahiptir. Suda çok az çözünür. Renksiz ve kokusuzdur. 

Bu nedenle gaz kaçağı durumunda fark edilebilmesi 

için merkaptanlar veya kükürt bileşenleriyle kokulandı-

rılır. Hava içinde % 2 ile % 9 arasında bulunması pat-

lama riskini doğurur. Ülkemizde kullanılan mix LPG’nin 

bileşimi genelde % 70 bütan, % 30 propan’dır. LPG, 

kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle 

kullanabileceği bir yakıttır. LPG’nin kimyasal ve fiziksel 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. LPG'nin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
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İlk olarak ABD San Diago Gas-Electric Company tara-

fından denenen LPG, benzine alternatif bir yakıt olarak 

kullanılmaya başlanmış ve tüm dünyada kullanımı çok 

hızlı bir şekilde yayılmıştır. 1975 yılında Rusya’da LPG 

ile çalışan ilk araç piyasaya çıkarılmıştır. Halen ABD ve 

Avrupa ülkelerinde kullanımı teşvik edilen ve benzinin 

alternatifi bir yakıttır. Başta ABD, Hollanda, İtalya, Ja-

ponya, Fransa, Belçika olmak üzere birçok gelişmiş 

ülkede milyonlarca araç LPG OTOGAZ sistemine sa-

hiptir.

Dünyada 1940’lı yıllarda otomobillerde kullanılmaya 

başlanan LPG 30’u aşkın ülkede 4 milyondan fazla 

araç sahibi tarafından tercih edilmekte ve bu ülkelerde 

22.000’den fazla dolum istasyonu hizmet vermektedir. 

Sadece İtalya’daki LPG’li araç sayısı 1 milyonun üze-

rindedir. Avrupa’da son model çok lüks arabalarda bile 

artık gaz sistemi fabrika çıkışı takılmaktadır. Türkiye’de 

LPG’li otomobil kullanımı 1995 yılında T.C. Sanayi Ba-

kanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklere uymak şar-

tıyla serbest bırakılmıştır.

Otogaz (LPG) istasyonlarından sıvı haldeki LPG, do-

lum ağzı vasıtasıyla aracın bagajındaki LPG tanklarına 

doldurulur. LPG tankı üzerindeki şamandıra vasıtasıyla 

bakır borudan aracın motor bölümündeki gaz valfine 

ve oradan da basınç regülatörüne iletilir. Regülatör ta-

rafından sıvı halden gaz haline çevrilen LPG buradan 

mikser vasıtasıyla aracın karbüratör kısmına aktarılır ve 

yanma gerçekleşir.

CNG
CNG ( Compressed Natural Gas ) olarak adlandırılan 
sıkıştırılmış doğal gaz, doğal gazın 200 bar basınca 
kadar sıkıştırılarak çelik tüp içinde stoklanmış şeklidir. 
Doğal gazın enerji yoğunluğu düşüktür. Enerji yoğunlu-
ğunun yükseltilmesi amacıyla doğal gaz sıkıştırılır veya 
sıvılaştırılır. Yoğun kullanılan diğer yakıtlar ile karşılaştı-
rıldığında emisyon değerleri çok düşüktür. Doğal gaz, 
yandığı zaman atık bırakmaz, külsüz ve dumansızdır. 
Doğal gaz karbonmonoksit içermediği için zehirsiz 
bir gazdır. Araçlarda CNG kullanımında ise Avrupa 
Konseyi'nin aldığı, 2010 yılına kadar Avrupa'daki tüm 
araçların % 20'sinin CNG, biyogaz ve hidrojen ile ça-
lışacağına dair kararı da CNG yakıtının temizliğinin ka-
nıtıdır. Petrol türevleri ve dizele göre, emisyon ölçümle-
rinde, karbondioksitte % 25, azotdioksitte % 60, hidro-
karbonda % 75, asitleşmede ve ozon formasyonunda 
% 5 0-% 80 oranında düşüş sağlar.

Doğal gazın ısıl değeri 47 MJ / kg veya 40 MJ / m3’e 
eşit olup, 1 kg doğal gaz 1,33 litre benzine veya 1,22 
litre motorine eşittir. Diğer bir karşılaştırma ile 1 m3 do-
ğal gaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre motorine eşit 
olmaktadır. Araç motorlarında kullanılan yakıtların kar-
şılaştırması yapılırken motorun verimliliği de dikkate 
alınmalıdır. Doğal gazın enerji verimliliği genel olarak 

benzinden daha iyi, motorinle ise aynıdır.

Doğal gaz temiz yanan bir yakıt olduğundan araç ba-

kımlarını azaltır. Yüksek kompresyonlu otobüs motorla-

rında kullanılan doğal gaz çok iyi bir sürüş performansı 

Şekil 1. LPG Ekipmanları
sağlamaktadır. Doğal gaz diğer sıvı 

yakıtlara benzemediği için dışarı 

çekilerek çalınma riski yoktur. Bu 

durum, özellikle büyük filolarda gö-

rülen yakıt çalma işini engellemek-

tedir. Araçlar, büyük kompresörlere 

sahip hızlı dolum istasyonlarında 

3–4 dakikada doldurulabilmektedir.

Yakıt Sistemi Tadilatı ve 
Belgelendirmesi
Araçlarda kullanılan aksam ve par-

çalar; yakıt olarak LPG kullanacak 

olan araçlarda ECE-R 67 Regülas-

yonunda, CNG kullanılacak araçlar-

da ise ECE R-110 Regülasyonun-

da belirtilen teknik esaslara uygun 

olmalıdır. Firmalar, tadilat işlemlerini 

yaptıkları işyerleri için,  Türk Stan-

dardları Enstitüsünden (TSE) Hiz-

met Yeterlilik Belgesi almak zorun-

dadır. Firmalar, aksam ve parçaları 

prototip araç üzerine montajını yap-

tıktan sonra, Otomotiv Ana Bilim 

Dalı olan üniversiteler veya TSE’den 
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"Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu" almaları gerekmek-

tedir. Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluştan 

Yetki Belgesi almış makine mühendislerine çizdirilen 

tadilata ait projeler Bakanlık veya yetki verdiği kuruluş 

(TSE) tarafından  onaylanmaktadır.

Tadilat yapılan araçlarda eski ve daha önce kullanılmış, 

standard dışı malzemeler kullanılamamaktadır. Araçlar-

da LPG ve CNG dönüşümleri, tadilat projesine uygun 

ve dönüşümle ilgili eğitim almış uzman kişilerce yapıl-

ması gerekmektedir. Seri tadilat olarak LPG ve CNG 

dönüşüm montaj işlemlerini yapan firmalar için, yuka-

rıda bahsedilen hususları sağlamak kaydıyla, Bakanlık 

veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş (TSE) tarafından 
AİTM Tip Onay Belgesi verilmektedir. Münferit olarak 

LPG ve CNG dönüşümü yapılan araçlar içinse, gene 

yukarıda bahsedilen hususları sağlamak koşuluyla, Ba-

kanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından 

(TSE) Münferit Araç Uygunluk Belgesi onaylanmaktadır.

LPG/CNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçların trafiğe 

tescil edilebilmesi için Makine Mühendisleri  Odasından 

(MMO) veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler-

den, aracın montajının projesine uygun olarak  yapıldı-

ğına  dair  “Montaj  Tespit  Raporu”  ve  “Gaz Sızdır-

mazlık  Raporu”nun  alınması gereklidir.

Araçlar LPG veya CNG dönüşümü yapıldığına dair işa-

retlenmesi gerekmektedir. Bu işlem, Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler  Federasyonundan  veya  Makine Mü-

hendisleri Odasından temin edilen, LPG yakıtı kullanan 

araçlarda üzerinde  LPG yazısı, CNG yakıtı kullanan 

araçlarda ise üzerinde CNG yazısı bulunan yansıtıcılı 

(refl ektif) etiketler, araçların ön ve arka camlarının sağ 

üst köşelerine yapıştırılarak sağlanmaktadır. Ayrıca, 

araçlarda LPG ve CNG dönüşümlerinde araca mon-

tajı yapılan yakıt tankının üzerinde, LPG ve CNG dö-

nüşümünü  yapan  firmanın   adı, adresi ve dönüşüm 

tarihi, LPG ve CNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi 

ve imal yılını belirten bir etiket, sökülemeyecek  şekilde  

bulunması gerekmektedir.

Yakıt sistemi tadilatla,  LPG ve CNG’ye dönüştürülen 

araçların trafiğe kayıt ve tescil işlemleri, Karayolları Tra-

fik Kanunu’nun  32’nci Maddesine ve “Araçların İmal, 

Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre 

yapılmaktadır. Araçlarda yakıt sistemi dönüşümü ile il-

gili her türlü teknik ve mali sorumluluk; araç projelerini 

hazırlayan makine mühendislerine, Yakıt Sistemi Uy-

gunluk Raporunu veren Kuruluşa, aksam ve parçaları 

imal veya ithal eden firmalara, dönüşüm montajı yapan 

firmalara aittir. 

LPG/CNG yakıt  sistemine  dönüştürülen  araçların 

periyodik muayenelerinde;  TSE, MMO veya Otomotiv 

Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından düzenlen-

miş  Gaz Sızdırmazlık Raporu aranmaktadır. İl merkezi 

belediye hudutları dışındaki yerlerde araç muayene is-

tasyonları tarafından da  Gaz Sızdırmazlık Raporu dü-

zenlenebilmektedir.

Araçların yakıt sisteminin LPG dönüşümü kapsamın-

daki uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince 

düzenlenen “AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri” LPG 

yakıt tankı montajının bagaj içine yerleştirilmiş biçimiy-

le montaj uygulamalarını da kapsamaktadır. Ancak; 

“AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri” olan firma ya da 

yetkili montaj firmalarının araçların LPG dönşümü ko-

nusunda yetkili mühendislerince yapılan proje ve aracın 

TSE’nin proje onaylayan birimlerince kontrol edilmesi 

kaydıyla LPG deposunun aracın alt kısmına alındığına 

dair TS 12305’e uy gun emniyet ve montaj hükümleri 

içeren onaylanmış “Tadilat Projesi” olması durumunda 

onayına izin verilmektedir.

Bakanlıktan veya yetki verdiği kuruluştan kendi firmala-

rı adına AİTM Tip Onay Belgesi alan firmalar, belgelerini 

diğer firmaların araç dönüşüm işlemlerinde kullandır-

dıkları takdirde, bu firmalar için gerekli yasal işlemler 

yapılarak belgeleri iptal edilmektedir. Araçları daha gü-

venli hale getirmek içinse LPG ve CNG tankı her 10 

yılda bir değiştirilmekte, LPG ve CNG yakıtı kullanan 

araçlar kapalı garajlarda park edememektedir.

Sonuç

Yapılan CNG, LPG tadilatları ve belgelendirme işlemleri 

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik 

ile Araç Proje Uygulama Usul ve Esasları kapsamında 

yapılmaktadır. Türk Standardları Enstitütüsü, Otomotiv 

Merkez Başkanlığı, Araç Proje Müdürlüğü, halkımızın 

alternatif yakıtları güvenle kullanması için çalışmalarına 

ilgili hükümler çerçevesinde devam edecektir.

Şekil 2. CNG Ekipmanları
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Kısa adı ADR olarak bilinen “Tehlikeli Malların Karayolu ile Ulusla-

rarası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 9. Kısmı son 

dönemde en çok konuşulan konulardan olmuştur. Sebebi 

ise yürürlüğe giriş tarihinin çok yaklaşmış, ancak süre-

cin nasıl yürütüleceğinin belirsiz olmasıdır. Öncelikle 

ADR’nin ülkemizdeki mevcut durumunu değerlen-

dirmekte fayda var.

30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ka-

tılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların 

Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 

Avrupa Anlaşmasına paralel olarak, Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazır-

lanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta-

şınması Hakkında Yönetmelik” 31.03.2007 

tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin ikinci 

bölümünde yer alan Taşıma Faaliyetlerine 

İlişkin Genel Kurallar kısmının 7. Maddesi 

aşağıdaki gibidir:  

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamın-

da taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri ile 

kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin 

ekinde yer alan tabloda sınıfl arı belirtilen teh-

likeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için ilgili 

veya yetkili mercilerden; her taşıma seferi için ayrı 

ayrı izin almak zorundadırlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maddele-

rin taşınmasında kullanılacak taşıtların ADR’nin 9’uncu 

bölümünde belirtilen hükümlere uygun olduğunun Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bir belge ile belgelendiril-

mesi şarttır.

A
D

R 
KI
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M

 9

Mehmet Ertuğrul KAYA
TSE. Araç Tip Onay  Müdürlüğü 

Yüksek Makine Mühendisi

ADR Kısım 9
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Yukarıdaki maddenin 2. Fıkrasına göre tehlikeli mad-

de taşıyan araçların ADR’ye uygunluğu ve belgelendi-

rilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorum-

luluğuna verilmiştir ve aynı Yönetmeliğin 18.12.2010 

tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan de-

ğişikliği ile taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümle-

ri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Bunun yanında; ADR kısım 9; N ve O sınıf araçların 

yapımı, tip onayı, ADR tip onayı ve yıllık periyodik 

kontrollerini kapsamaktadır.

ADR Kısım 9’dan belge alacak üreticiler, taşınacak 

yüke göre araç tipini (EX/II, EX/III, FL, OX, AT) seç-

melidir. Seçilen araç tipinde aranacak özellikler Mad-

de 9.2’deki tabloya göredir. Araç üreticisinin ECE R 

105 veya 98/91/EC direktifl erinden Tip Onaylı olması 

durumunda, 9. Bölümün devamındaki ek hükümlere 

bakılır. Tip Onaylı aracı olan firma; tip onay hükümleri-

ne  (her bir yeni araç için) uyduğunu taahhüt etmelidir.

Bu bölüm kapsamında incelenecek yönetmelik ve re-

gülasyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ri kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin   hızlı, etkin ve 

yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözetmek suretiyle; 

Karayolu Taşıma Kanunu’nun 35’inci maddesinin 

verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik kapsamın-

da yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetki-

lerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

devredebilir. 

a)  Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşları 

veya üniversiteler arasında düzenlenecek sözleşme 

ile yapılır. Bu sözleşmede devredilecek yetkinin ko-

nusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça 

belirtilir.

b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetil-

mek suretiyle en az bir yıl en fazla üç yıl süreyle yapılır. 

Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.

c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ve ya-

yımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, 

Bakanlık tarafından onbeş gün önceden yazılı olarak 

bildirimde bulunulmak suretiyle, yapılmış olan yetki 

devri tek tarafl ı olarak iptal edilir.

Türk Standardları Enstitüsü Otomotiv Merkez Baş-

kanlığına bağlı Araç Tip Onay Müdürlüğü; yukarıdaki 

tablodaki yönetmelik ve regülasyonların tümünden 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknik 

Servis  olarak atanmış ve uzun yıllardır başarılı bir şe-

kilde hizmet vermektedir.

Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümleri 1/1/2013 

tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı ADR 

Yönetmeliği’nin en önemli tarafı olan araç üreticileri 

T9 belgelendirmesi sürecinin hâlâ belirsiz olmasın-

dan,  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğından herhangi bir kurum ve kuruluşun henüz atan-

mamasından endişe duymaktadır. Yapılacak atama  

“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmeliğin” yetki devriyle ilgili 39. Maddesine göre:

“MADDE 39 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve ida-

ç) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili ola-
rak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine 
göre aynı konuda birden fazla kamu kurum ve kuru-
luşu veya üniversiteye yetki devri yapılabilir.

e) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tara-
fından üretilecek hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi 
Bakanlığın onayını gerektirir.

  f) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzen-
leme ve kural ihdası hususunu kapsayamaz ve bu 
hususta yetki devri yapılamaz.

g) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorum-
luluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.”

hükümlerine uygun olmak zorundadır. Gelinen bu 

aşamada beklentimiz, görev ve yetkilendirmelerin bir 

an evvel yapılarak içinde bulunduğumuz belirsizlikle-

rin ortadan kaldırılmasıdır.

Yönetmelik Numarası                                         Yönetmelik Adı

ECE R 105 Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin  Tasarlanan Taşıtların Özel Yapısal Nitelikleri  Onayı

98/91/EC
Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması  İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve  Römorkları İle İlgili Tip 

Onayı Yönetmeliği

ECE R 13 Motorlu Taşıtların Frenlerinin Onayı

71/320/EEC Belirli Motorlu Araç Sınıfl arının ve  Römorklarının Frenleme Düzenekleri İle İlgili  Tip Onayı Yönetmeliği

ECE R 122 M, N ve O Kategorisi Araçların Isıtma  Sistemleri Konusunda Tip Onayı

ECE R 89 Motorlu Taşıtlarda Hız Sınırlayıcılarının Onayı

92/24/EEC Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları  ve Bunların Takılması İle İlgili Tip Onayı  Yönetmeliği

2001/56/EC Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma  Sistemleri ile İlgili Tip Onayı  Yönetmeliği

ECE R 111 Devrilme Kararlılığı Konusunda N ve O  Kategorisi Tankerlerin Onayı
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STANDARD- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Y. Selim KÖŞGER- Genel Müdürlüğümüz 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevler Hakkında Kanun'un 11’inci maddesi kapsamında;

 Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 

Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlan-

dırmak ve geliştirmek, 

 İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin 

mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

 Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uy-

gun şekilde yapılmasını gözetmek,  

 Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri 

toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak, 

 Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek 

görevlerini üstlenmiştir.  

STANDARD- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yerel yönetimler üze-
rindeki etkisi nedir?

Y. Selim KÖŞGER- Anayasamızın 127’nci maddesi, mahalli idarelerin seçilmiş 

organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybet-

meleri konusundaki denetimin yargı yolu ile olacağını, görevleri ile ilgili bir suç 

sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları 

veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanının geçici bir tedbir olarak, kesin hük-

me kadar uzaklaştırabileceğini ifade etmektedir. Yine aynı maddeye göre merkezi 

idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 

uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararı-

nın korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda 

belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip tir. Söz konusu 

Mahalli İdareler Genel Müdürü

Yavuz Selim KÖŞGER
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yetki, temel olarak 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11’inci maddesi çer-

çevesinde Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda yü-

rütülmektedir. Yine, yerel yönetimlerin seçilmiş organ-

ları ile bu organların üyelerinin görevleri ile ilgili olarak 

işledikleri suçlardan dolayı yapılan ön incelemeler ile bu 

kişi ve organların görevden uzaklaştırılması ile ilgili iş-

lemler Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte-

dir. Aynı şekilde, yerel yönetimlerin mali işlemler dışında 

kalan diğer idari işlemlerinin denetimi de Bakanlığımız 

Mülkiye Teftiş Kurulu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz 

kontrolörleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

STANDARD- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
akaryakıt, LPG ve CNG’nin vatandaşımıza güven-
li bir şekilde sunulması sırasında ne tür görevler 
üstlenmiştir?

Y. Selim KÖŞGER- İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte işyerleri için ruhsat 

vermeye yetkili idareler; belediye sınırları ve mücavir 

alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresi-

ne yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir 

belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir 

belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir bele-

diyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir 

ilçe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları 

içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği olarak be-

lirlenmiştir. 

Belediye Kanunu’nun 80’inci maddesi akaryakıt is-

tasyonlarının nazım imar planında gösterilmesini ön-

görmekte, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili 

Yönetmelik de söz konusu istasyonların birbirleri ile 

olan mesafelerini düzenlemektedir. Yine İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte akaryakıt, 

LPG ve CNG istasyonlarının ruhsatlandırılması aşa-

masında taşıması gereken teknik şartlar ile ruhsat ve-

recek idareye sunulacak zorunlu bilgi ve belgeler yer 

almaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde ruhsat vermeye yetkili ida-

Türk Standardları Enstitüsü 
tarafından verilen Hizmet 
Yeterlilik Belgeleri, 
yerel yönetimlerce 
ruhsatlandırılan işyerlerinin 
belli kalite koşullarının 
garanti edilmesi, verilen 
hizmetlerin belirli 
sürelerde ve belirli 
kurallara uygun olarak 
verilmesinin sağlanması, 
verilen hizmetin geriye 
dönük olarak takibinin 
sağlanması ile müşterilerin 
haklarının korunması 
açılarından önem arz 
etmektedir. 

"

"
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relerce ihtilafa düşülen konularda görüş verme yetkisi 

de Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundadır. Bunlara 

ilaveten, söz konusu istasyonların ruhsatlandırılma ve 

denetlenmesi biraz önce ifade ettiğim gibi üzerlerinde 

vesayet ve denetim yetkisini kullanmaktan sorumlu ol-

duğumuz mahalli idarelerce yürütülmektedir.

STANDARD- Mahalli idareler, Akaryakıt ve 
LPG istasyonlarının ruhsatlandırılması sırasın-
da TS 11939 ve TS 12820 standardları kapsamın-
da belgelendirilmiş olmalarını nasıl sağlıyor? Bu 
konuda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hangi 
kontrolleri uyguluyor ve mahalli idarelerden nasıl 
bir geri besleme alıyor?  

Y. Selim KÖŞGER- Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik, içlerinde akaryakıt ve LPG is-

tasyonlarının da bulunduğu işyerleri için belirli güvenlik 

önlemleri öngörmektedir. Yönetmelik, kendi içinde ta-

nımlanmayan ya da açıklık gereken hususlar ile Yönet-

melikte hüküm bulunmayan hallerde Türk standardları 

ile Avrupa standardlarına ve diğer standardlara uyu-

lacağını ifade etmektedir. Binaların Yangından Korun-

ması Hakkında Yönetmeliğin Ek-12/Ç Yeraltı Tankları 

ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri ile Ek-13 Akaryakıt 

Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafelerini be-

lirleyen çizelgelerin, Danıştay Onuncu Dairesinin Esas 

No: 2008/311 Karar No:2011/1728 sayılı kararı ile 

iptal edilmesinden sonra söz konusu istasyonlardaki 

emniyet koşullarını düzenleyen TSE standardları işyeri 

ruhsat hukuku açısından daha da önemli hale gelmiş 

durumdadır. 

Yerel yönetimler işyeri açma ve çalışma ruhsatları 

ile ilgili işlemlerde tereddüt yaşamaları halinde Ba-

kanlığımızdan görüş talep etmektedirler. Bu konuda 

görüş vereme yetkisi de Bakanlığımıza aittir. Konu ile 

ilgili Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan içtihatlarda, 

TS 11939 ile TS 12820 standardlarının uygulanması 

gerektiğini ifade ediyor ve yerel yönetimlerimizi bu doğ-

rultuda yönlendiriyoruz. 

STANDARD- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
kurallara uymayan istasyonlar ve bu istasyonla-
rın çalışmasına müsaade edilmesi durumunda 
mahalli idareler üzerinde ne tür yaptırımlara sa-
hiptir?

Y. Selim KÖŞGER- Bütün işyerleri için olduğu gibi, 

akaryakıt ve LPG istasyonları için de ruhsat vermeye 

yetkili idarelerin denetim yetki ve sorumluluğu bulun-

maktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi ya 

da verilen yetkilerin kötüye kullanılması durumunda, 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren ko-

nularda savcılıkların doğrudan soruşturma yapma yet-

kisi bulunmaktadır. Görevle ilgili suçlarda ise 4483 sa-

yılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmakta olup 

büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye baş-

kanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile 

il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanının ön 

inceleme yaptırma ve soruşturma izni verme yetkisi bu-

lunmaktadır.

STANDARD- Akaryakıt ve LPG istasyonları için 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen 
Hizmet Yeterlilik Belgesi ilgili düşüncelerinizi bi-
zimle paylaşır mısınız? 

Y. Selim KÖŞGER- Yaşanabilir kalitede yaşam alan-

larının ve sağlıklı bir çevrenin sağlanması yerel yöne-

timlerimizin temel sorumluluğudur. Bu çerçevede, Türk 

Standardları Enstitüsü tarafından verilen Hizmet Yeter-

lilik Belgeleri, yerel yönetimlerce ruhsatlandırılan işyer-

lerinin belli kalite koşullarının garanti edilmesi, verilen 

hizmetlerin belirli sürelerde ve belirli kurallara uygun 

olarak verilmesinin sağlanması, verilen hizmetin geri-

ye dönük olarak takibinin sağlanması ile müşterilerin 

haklarının korunması açılarından önem arz etmektedir. 

STANDARD- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
ile Enstitümüz arasında iş birliği içinde çalışabi-
leceğimiz başka alanlar var mı?

Y. Selim KÖŞGER- Genel Müdürlüğümüz tarafından 

Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmekte olan “Yerel 

Yönetim Reformunun Devamına Destek Projesi (LAR 

II)” kapsamında yerel yönetimler tarafından sunulan 

bazı temel hizmetlerle ilgili olarak standardların belirlen-

mesi ve hukuki sürecin tamamlanarak bu standardların 

zorunlu standard haline getirilmesi hedefl enmiştir.

Söz konusu standardlar;  

 TS 12576 Şehir İçi Yollar - Özürlü ve Yaşlılar İçin 

Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Ön-

lemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları,

 TS 11783 Şehir İçi Yollar – Otobüs Durakları Yer 

Seçimi,

 TS 12126 Şehir İçi Yollar – Tek Yönlü Yollar,

 TS 12136 Şehir İçi Yollar – Yol İşaretleri,

 TS 12254 Şehir İçi Yollar - Yolda ve Yol Kenarında 
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Yapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emni-

yet Tedbirleri,

 TS 12360 Şehir İçi Yollar – Yol Adı Bilgilendirme 

İşaretleri,

 TS 12174 Şehir İçi Yolları -Yaya Yolu ve Yaya Böl-

geleri Tasarım Kuralları,

 TS 12716 Şehir İçi Yollar - Yaya Kaldırımı Koruyu-

cu Engelleri - Tasarım Kuralları,

 TS 12841 İş Yerleri - Evcil Hayvan Barınakları - 

Köpekler İçin - Genel Kurallar,

 TS 840-6 Seyyar Çöp Kapları - Bölüm 6 Sağlık ve 

Güvenlik Kuralları,

olarak belirlenmiştir.  

Proje kapsamında görevlendirilen uzmanlar tarafından 

belirlenen hizmet alanları ile ilgili olarak var olan stan-

dardlar, AB üye ülkeleri standardları ile karşılaştırılmak 

suretiyle uyumlaştırılmış, ilgili tüm tarafl arla (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, 

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet 

Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Karayolları 

Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, Belediyeler, Pey-

zaj Mimarlar Odası ve özürlülerle ilgili sivil toplum kuru-

luşları) toplantı ve çalıştaylar yapılarak görüşleri alınmış 

ve belediye temsilcileri ile birebir çalışılarak standard-

ların alanda uygulanabilir şekilde dizayn edilmesi sağ-

lanmıştır.

Söz konusu standardlar biçim, içerik ve mevzuat yön-

lerinden incelenerek gerekli düzeltme ve güncellemeler 

yapılmış olup, bu standardların zorunlu standard ola-

rak yürürlüğe girmesi için Enstitünüzle iş birliği halinde 

çalışıyoruz.

Son olarak, yerel yönetimlerin hizmet alanlarındaki 

standardlarla ilgili yaptığımız çalışmaya benzer olarak 

diğer alanlarda da ortak çalışmalar yapabileceğimize 

inanıyorum. Enstitünüz tarafından yerel yönetimlere 

verilecek eğitim faaliyetlerine Genel Müdürlük olarak 

katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu; güvenli, kaliteli 

ve standardize edilmiş hizmetleri ülkemizin gelişme-

sinde önemli bir faktör olarak gördüğümü ifade etmek 

istiyorum. 
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Yönetim Danışmanı 
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Geçen yazımızda günlük yaşantımızda giderek daha 

çok yer alan bilgi teknolojilerini daha iyi anlamanın, ha-

yatımıza daha çok değer katmak yolunda önemli bir 

adım olduğunu söylemiştik. Günümüzde akıllı bilgi tek-

nolojilerinin ardında çok basit temel sistemler var.

Bu sistemleri iyi anlamak, bu sistemlere daha iyi ve 

daha doğru veriler yollamak ve bu sistemlerden daha 

doğru ve hızlı kararlar almak anlamına geliyor. Doğru 

kararların ise, hayatımıza getireceği değerler malum!

Bilgi sistemi sürecini incelerken, karmaşıklığı azaltmak 

ve bilgi yönetimini kolaylaştırmak  adına bazı sınıfl andır-

malar yapmakta fayda olabilir. Örneğin bir işletmede, 

• Var olduğunu bildiğimiz ve paylaşılabilecek şekilde 

kodlanmış veriler,

• Var olduğunu bildiğimiz ve kodlanmamış veriler 

(yazışmalar, notlar, akıldaki veriler),

• Var olduğunu bilmediğimiz ve paylaşılabilecek şe-

kilde kodlayabileceğimiz veriler (insanlarda gizle-

nen veriler),

• Var olduğunu bilmediğimiz ve kodlayamayacağı-

mız veriler olabilir. 

Bir sistemde verileri sınıfl andırırken başlanması gere-

ken sıfır noktası, burasıdır. Daha teknik detaylara gir-

meden önce bu noktaya özellikle dikkat edilmelidir. 

Çünkü bu dört veri türünü elde edebilmek için işletme 

içinde farklı strateji ve politikalar üretmek gerekebilir. 

Bu strateji ve politikaların sonuçlarını vermesi için farklı 

bütçe ve farklı zamanlara ihtiyaç olabilir. Dönemsel ola-

rak bu politikalarda farklı uygulamalar yapmak gereke-

bilir… vs. Kolaylıkla tahmin edersiniz ki en zor süreç, 

var olduğunu bilmediğimiz verilere ulaşmaktır. Sürekli 

ve hızlı bir değişim atmosferi yaşayan iş dünyasında, 

her gün yeni (var olduğunu henüz bilmediğimiz) veriler-

le karşılaşmamız son derece mümkündür. 

Kısacası oluşturulacak sistem, her gün revize edilme-

ye ve geliştirilmeye hazır bir sistem olmalıdır. “Siste-

mi satın aldım, artık hazırım” deme şansımız yok, bu 

sistem her gün güncellenmelidir. Bir başka deyişle bu 

paragraftaki sorunların çözümleri teknolojiden ziyade, 

kurumların stratejik yönetim yeteneklerinde yatıyor. 

Veriyi sınıfl arken farklı yöntemler de izlenebilir. 

Fonksiyonel açıdan yaklaşırsak müşterinin mağazayı 

aylık ziyaret adedi, en son ziyaret zamanı, satın alma 

miktarı, ödeme tutarı vb. daha çok sayıda paramet-

renin zamansal, miktarsal, tutarsal sınıflandırmaları 

yapılabilir. 

Demografik açıdan yaklaşırsak müşterinin yaşı, eğitimi, 

cinsiyeti, mesleği ve tuttuğu takıma kadar son derece 

zengin bir çerçevede farklı türden sınıfl andırmalar ya-

pılabilir. 

Psikografik, coğrafi, mevsimsel, ölçeksel vb. daha çok 

sayıda işin gereğine göre sınıfl andırmalar mevcuttur. 

Önemli olan bu sınıfl andırmanın, kurulmuş olan bilgi 

sisteminin, işletmenin sektörel hedefl erine en uygun 

hizmet edecek şekilde yapılandırılmasıdır. 

Günümüzde çok sayıda perakendeci, bankacı vs. bu 

konuda ciddi zaman ve emek harcıyor. Literatürde 

çok sayıda bilgi sınıfl andırma modeli üretilmiş durum-

da. Eskisi gibi tek bir veriye dayanarak alınan kararlar 

azalıyor, verilerin birbirleriyle olan korelasyonu sapta-

nıp birbirlerini nasıl tetikledikleri araştırılıyor. Standard 

sapmalar bulunup, niş durumlar karar alma sürecinin 

dışına aktarılıyor. Kısacası bilgi yönetiliyor. 

Bilgiyi Sınıfl andırmak 

53 MAYIS  2012



54

TS
E’

N
İN

 B
Ü

YÜ
LÜ

 M
A

RK
A

SI

Buğra ÇAKIR
Yüksek Mühendis

TSE,  Ankara Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü

TSE’nin Büyülü Markası

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi ile;
Canınızı ve Malınızı Risklere Karşı Korumaya, 
Özürlülerin ve Ailelerinin Hayatını Kolaylaştırmaya Çalışıyoruz.
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Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi, tüketiciye sunulan 

hizmetlerin, ilgili Türk Standardı ve/veya kriterlerine 

uygun olduğunu gösteren belgelendirme türüdür. Hiz-

metlerin uygunluğunun tespit edilmesi durumunda, ku-

ruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. 

Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi kuruluşlar, yukarıda 

gösterilen markayı kullanmaktadırlar.

Türk Standardları Enstitümü, Hizmet Yeterlil ilk Belge-

lendirmesini ülkemizin tamamına yayılmış geniş hizmet 

ağıyla ve bu noktalarda görev yapmakta olan uzman 

personeli aracılığıyla yerine getirmektedir.

Hizmetin bu denli yaygın verilmesinin amacı, kuruluş-

ların Enstitümüze ulaşımını kolaylaştırmak olduğu gibi, 

bu kuruluşlardan hizmet veya mal satın alan tüketici-

lerin can ve mal güvenliği sağlamak, belgelendirilmiş 

iş yerleri üzerindeki kontrolü her an devam ettirmektir.

Tüm vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen markayı hiz-

met satın alırken mutlaka aramalıdır. 

Sadece ele aldığımız “Akaryakıt, Doğal Gaz ve LPG 

Sektörü” için değil, aklınıza gelebilecek tüm iş yerleri 

için bu marka aranmalı, bu markaya sahip olan kuru-

luşlardan hizmet ve mal satın alınmalıdır. Tam bu nok-

tada tüketicilerimizin ve kuruluşlarımızın aldatılmasını 

engellemek amacıyla, Enstitümüzün Hizmet Yeterlilik 

Belgelendirmesi yapmaya “tek yetkili” kuruluş oldu-

ğunu belirtmekte büyük yarar bulunmaktadır.

“Akaryakıt, Doğal Gaz ve LPG Sektörü”nden hizmet ve 

mal satın alacak olan tüketicilerimiz bu markayı taşıyan 

işyerlerinden güven içerisinde alış veriş yapabilmekte-

dirler.

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dökme veya TS 55 

ve TS 5306’ya uygun tüplere doldurulmuş halde depo-

lanması kurallarını içeren ve sıvılaştırılmış petrol gazları 

(LPG) depolama tesislerine uygulanan TS 1446 “Sı-

vılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Depolama Kuralları” 

Standardı, Hizmet Belgelendirme faaliyeti kapsamında 

belgelendirilmektedir. Enstitümüzün bu standard kap-

samında belgelendirdiği kuruluş sayısı 173’tür.

TS 1445 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma 

Kuralları” Standardı TS 55’e uygun dolu veya boş LPG 

tüplerinin tüplü taşıma araçları ile taşınmasında uygula-

nacak kurallar ile dökme taşıma araçları üzerine daimi 

olarak yerleştirilen LPG tanklarının yerleştirme ve araç-

larla LPG’nin taşınması kurallarını kapsar. Bu alanda 

belgelendirilmiş kuruluş sayısı ise 120’dir.

TS 1449 “LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Em-

niyet Gerekleri” Standardı LPG’nin tüplere doldurulma-

sıyla ilgili TS EN 13952’de, dökme taşıma araçlarına 

doldurulması ve boşaltılmasıyla ilgili TS EN 13776’da 

ve demiryolu tankerlerini boşaltma kurallarıyla ilgili 

TS EN 14841’de verilen kurallara ilave olarak emniyet 

kuralları ile LPG’nin depolama tanklarına doldurulması 
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ve boşaltılmasıyla ilgili emniyet gereklerini kapsar. Bu 

alanda belgelendirilmiş kuruluş sayısı 150’dir.

Enstitümüz TS 13260 “Akaryakıt Depolama ve Dolum 

Tesisleri - Genel Kurallar” Standardı kapsamında akar-

yakıtın kısa veya uzun süreli depolanması amacıyla yer 

üstüne tesis edilmiş, en az 50 000 litre kapasiteye sa-

hip bir veya birden fazla yer üstü tankının bulunduğu; 

akaryakıtın, akaryakıt taşımaya uygun tankerlere belirli 

güvenlik kuralları çerçevesinde doldurulduğu ve sevk 

edildiği tesisleri fiziki yapı, depolama ve güvenlik me-

safeleri, yangından korunma ve çalışanların özellikleri 

ile ilgili kuralları göz önünde bulundurarak belgelendir-

mektedir. Bu alanda da belgelendirilen kuruluş sayısı 

11’dir.

Bununla beraber TS 11939/Ocak 2001 “Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıt-

ları İçin - Emniyet Kuralları” Standardı yakın zamanda 

yenilenmiştir. 

Ancak TS 11939/Ocak 2001 “Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin 

- Emniyet Kuralları” Standardı  Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmış 

ve uyulması zorunlu olan standard haline getirilmiştir. 

Bu işlem tüketicinin can ve mal güvenliğinin sağlanma-

sı açısından çok önemli bir harekettir.

Yani bu alanda hizmet veren tüm ikmal istasyonlarının, 

bu standardın şartlarını sağlaması ve bu standarda 

göre Enstitümüzden Hizmet Yeterlilik Belgesi alması 

zorunludur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu standardın 

yenilenmiş halini yani TS 11939/Mart 2012 “Sıvılaş-

tırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu- Ka-

rayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları” Standardını 

Resmi Gazete’de yayınladığında, eski standard olan 

TS 11939/Ocak 2001 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Em-

niyet Kuralları” Standardı yürürlükten kalkacak, yeni 

standard yürürlüğe girecektir.

Hem TS 11939/Ocak 2001 “Sıvılaştırılmış Petrol Gaz-

ları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - 

Emniyet Kuralları” Standardı, hem de TS 11939/Mart 

2012 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyo-

nu - Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları” Standar-

dı incelendiğinde motorlu karayolu taşıtları için kurul-

muş ve kurulacak olan sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) 

ikmal istasyonları ile ilgili kuruluş ve emniyet kurallarını 

içerdiği görülmektedir.

“Akaryakıt, Doğal Gaz ve LPG” Sektörü içerisinde yer 

alan yaklaşık 5500 LPG ikmal istasyonu Enstitümüz ta-

rafından TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

- İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Ku-

ralları” kapsamında belgelendirilmiştir. 

Ülkemiz genelinde yaklaşık olarak 9000 adet LPG İk-

mal İstasyonunun LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi 

olduğu ve bu standardın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı tarafından zorunlu hale getirildiği düşünülürse, 

% 40 civarında LPG ikmal istasyonunun Hizmet Ye-

terlilik Belgesi almadan piyasada hizmet verdiği anla-

şılmaktadır. 

Bu durum ise; belgeli olmadan satış yapan ikmal is-

tasyonlarının, ilgili standardın temel şartlarına yönelik 

inceleme ve tespit yapılmadan hizmet sunduğu anla-

mına gelmektedir. Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi ol-

mayan bu ikmal istasyonlarından hizmet ve mal satın 

alan müşterilerin ve bu ikmal istasyonlarının çevresinde 

bulunanların; can ve mal güvenliğinin sağlanıp sağla-

namadığı büyük ve riskli bir belirsizliktir. 

Bu belirsizlik, söz konusu ikmal istasyonlarında hizmet 

sunumu, alt yapı ve çalışma ortamı gibi kriterlerin, Hiz-

met Yeterlilik Belgelendirmesi kapsamında Enstitümüz 

tarafından denetlenmesi ile  ortadan kalkacaktır.

İzleme, kontrol ve proaktif yaklaşım olarak tanımlana-

bilecek olan  TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Em-

niyet Kuralları” Standardı kapsamında Hizmet Yeterlilik 

Belgelendirmesinin yaygınlaştırılarak tüm ikmal istas-

yonlarımızda güvenli hizmet sunumunun sağlanması 

ancak Valilikler, Belediyeler ve Enstitümüzün ortak ça-

lışması sonucu gerçekleşebilir.

Bu noktada yerel otorite ve kontrol mekanizması ola-

rak,  Valiliklerin ve Belediyelerin Enstitümüzle beraber 

hızla harekete geçmesi gerekmektedir. Çünkü risk; in-

san ve çevre sağlığı ile ilgilidir ve göz ardı edilemeyecek 

önemdedir.

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zorunlu 

hale getirilmiş bir diğer standard ise TS 12820 “Akar-

yakıt istasyonları - Emniyet Gerekleri “ Standardıdır.
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TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları - Emniyet Gerekleri “ 

Standardı kapsamında motorlu kara ve deniz taşıtları-

na akaryakıt ikmalinin yapıldığı sabit istasyonlar ile ilgili 

emniyet gerekleri değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda ise Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi 555 

ikmal istasyonu bulunmaktadır.

Ülkemiz genelinde ise yaklaşık 12000 adet ikmal istas-

yonuna Bayilik Lisansı verildiği bilinmektedir. 

Aradaki farkı yorumlamaya bile ihtiyaç bulunmamakta-

dır. Zorunlu standardların uygulanması amacıyla Ens-

titümüz ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hızla bir 

araya gelerek Valilikleri ve Belediyeleri harekete geçir-

melidir. Bu alanda da risk yukarıda bahsedildiğinden 

farklı değildir.

Hizmet Yeterlilik Belgelendirilmesi yapılan bir diğer 

Standard ise TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akar-

yakıt Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standar-

dıdır. Bu alanda da yaklaşık 1500 ikmal istasyonu bel-

gelendirilmiştir.

TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve 

Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standardı kapsamında 

belgeli ikmal istasyonlarının sayısının mutlaka artırılması 

gerekmektedir. Bu standarda uygun çalışan ikmal is-

tasyonlarının ve buradan hizmet ve mal alanların sağla-

yacakları yarar büyüktür.

Fakat bir tek nokta var dır ki; tüm yararların önüne geç-

mektedir. 

Bu madde TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akarya-

kıt Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standardının 

4.2.3 maddesidir.

Bu maddede “özürlü yolcuların iniş-binişleri için tedbir 

alınmış olmalı, açık alanlarda hareketlerini, mekân ve 

mahallere giriş ve çıkışlarını sağlayacak düzenlemeler 

yapılmalı, telefon, WC-lavabo, var ise asansör, elekt-

rik ve kumanda düğmeleri vb. gibi hususlar TS 9111 

“Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Bi-

nalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” Standardına uygun ol-

malıdır” ifadesi yer almaktadır.

Bu noktada, kendinizi yürüme engelli bir vatandaşı-

mızın yerine koyarak, seyahatlerinizde mola verdiğiniz 

ikmal istasyonlarda engellilerin kullanabileceği tuvalet-

lerin azlığına, bazı kuruluşların işlettiği ikmal istasyonları 

dışında, neredeyse hiç bulunmamasına dikkat çekmek 

istiyor, okuyucuların bundan sonraki seyahatlerinde ik-

mal istasyonlarını engelli gözüyle gözden geçirmesini 

diliyoruz.

titümüz ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hızla bir

araya gelerek Valilikleri ve Belediyeleri harekete geçir-

melidir. Bu alanda da risk yukarıda bahsedildiğinden

farklı değildir.

Hizmet Yeterlilik Belgelendirilmesi yapılan bir diğer

Standard ise TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akar-

yakıt Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standar-

dıdır. Bu alanda da yaklaşık 1500 ikmal istasyonu bel-

gelendirilmiştir.

TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve

Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standardı kapsamında

belgeli ikmal istasyonlarının sayısının mutlaka artırılması

gerekmektedir. Bu standarda uygun çalışan ikmal is-

mahallere giriş ve çıkışlarını sağlayacak düzenlemeler 

yapılmalı, telefon, WC-lavabo, var ise asansör, elekt-

rik ve kumanda düğmeleri vb. gibi hususlar TS 9111 

“Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Bi-

nalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” Standardına uygun ol-

malıdır” ifadesi yer almaktadır.

Bu noktada, kendinizi yürüme engelli bir vatandaşı-

mızın yerine koyarak, seyahatlerinizde mola verdiğiniz 

ikmal istasyonlarda engellilerin kullanabileceği tuvalet-

lerin azlığına, bazı kuruluşların işlettiği ikmal istasyonları 

dışında, neredeyse hiç bulunmamasına dikkat çekmek 

istiyor, okuyucuların bundan sonraki seyahatlerinde ik-

mal istasyonlarını engelli gözüyle gözden geçirmesini 

diliyoruz.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığının Enstitümüzün Hizmet Yeterlilik 

Belgelendirmesi yaptığı TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/

veya Akaryakıt Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar” 

Standardını Resmi Gazete’de yayınlayarak hızla zorun-

lu standard haline getirip, toplumumuzun gelişmişlik 

düzeyine büyük bir değer katacaklarına ve engellilerin 

gönül rahatlığıyla seyahat edebilmelerini sağlayacakla-

rına gönülden inandığımızı  vurgulamak istiyoruz.

Bu işlem yukarıda belirtmiş olduğumuz engelli vatan-

daşlarımızın hayatını kolaylaştırmakla beraber, seyahat 

eden vatandaşlarımızın birçok ihtiyacına cevap vere-

cek tesisler ortaya çıkacaktır.

Bununla beraber; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğının zorunlu standard olarak Resmi Gazete’de ya-

yınladığı TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları - Emniyet 

Gerekleri“ Standardı yerine, bu standardı da içeren 

TS 12663 “Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış 

ve Servis Yerleri - Genel Kurallar” Standardını zorunlu 

standard olarak Resmi Gazete’de yayınlaması da aynı 

etkiyi yapacaktır.

Bu standardın uygulanmasının sağlanması amacıyla 

da valiliklerin ve tüm belediyelerin  dikkatini çekmek 

istiyoruz.

Enstitümüz Hizmet Belgelendirme faaliyeti kapsamın-

da araçlarda  LPG ve CNG dönüşümü yapan işyerle-

rini de can ve mal güvenliğinin sağlanması, tüketicinin 

doğru ve güvenli hizmet alması amacıyla  belgelendir-

mektedir. Bu alanda Hizmet Yeterlilk Belgelendirmesi 

kapsamında TS 12664-1 Karayolu Taşıtları Yakıt Sis-

temlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanımı 

İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – Genel Kurallar Stan-

dardı kapsamında belgelendirilmiş yaklaşık 1100 iş yeri 

bulunmaktadır.

Araçlarını LPG kullanımı için dönüştürecek vatandaşla-

rımızın araçlarına işlem yaptıracakları iş yerlerinde mut-

laka bu standard kapsamında Enstitümüzden alınmış 

Hizmet Yeterlilik Belgesi aramaları gerekmektedir. Bu 

belgeye sahip olan ve yukarıdaki markayı kullanan iş 

yerlerine araçlarını güvenle emanet edebilir ve daha 

sonra da can ve mal güvenleri sağlanmış şekilde araç-

larını kullanabilirler.

Bu standard kapsamında karayolu taşıtları yakıt sis-

temlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için 

dönüşümünü yapan yerlerin; işletmecilik, yapısal özel-

lik, teknik donanım ve çalışanların özellikleri ile ilgili ge-

nel kurallar değerlendirilmektedir.

Enstitümüz CNG dönüşümü yapan iş yerlerinde ise 

TS 12664-2 “Karayolu Taşıtları Yakıt Sistemlerinin, 

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Kullanımı İçin Dönüşü-

münü Yapan Yerler – Genel Kurallar” kapsamında bel-

gelendirme yapmaktadır. Bu alanda yaklaşık 25 iş yeri 

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi kapsamında belge-

lendirilmiştir.

Henüz oldukça yaygın hale gelmeyen, fakat gelecek 

vaad eden, araçlarda CNG dönüşümü işlemi sırasında 

Enstitümüz Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi kapsa-

mında karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıkıştırılmış 

doğal gaz (CNG) kullanımı için dönüşümünü yapan 

yerlerin; işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, 

çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili genel 

kuralları kontrol etmektedir. 



Süfyan EMİROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Sanayi Genel Müdürlüğünün 
Sorumluluk Alanında 
Bulunan  Akaryakıt, 
Doğal Gaz ve LPG Dağıtım 
Sektörüne İlişkin Mevzuat

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğün-

de, akaryakıt, doğal gaz ve LPG dağıtım sektörlerine yönelik 

ürünlerin taşınması ve depolanmasında kullanılan ekipmanların 

imalatı ve periyodik kontrollerine ilişkin iki adet AB yönetmeliği 

bulunmaktadır. 
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Bunlar, 97/23/AT sayılı Basınçlı Ekipmanlar Yönetme-

liği ve 99/36/AT sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 

Yönetmeliği'dir. Bunula birlikte, sınai ve tıbbi gaz tüpleri 

ile LPG tüplerine dolum yapan tesislere Bakanlığımız 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından 

SGM 2011/3 ve SGM 2011/4 sayılı tebliğler kapsa-

mında Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Bu sebeple, 

LPG ile Sınai ve Tıbbi Gaz Tüpü imalatı, dolumu, test 

ve muayenesini yapan firmaların “Yeterlilik Belgesi” 

olmadan faaliyetlerini sürdürmeleri ve uygunsuz tüp-

lere dolum yapmaları halinde Bakanlığımız tarafından 

4703 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulan-

maktadır.

Diğer taraftan, 97/23/AT sayılı Basınçlı Ekipmanlar 

Yönetmeliği, AB Komisyonu ve AB Konseyi tarafın-

dan 29 Mayıs 1997 tarihinde kabul edilmiş ve 2,5 yıl 

sonra 29 Kasım 1999 tarihinde AB’de yürürlüğe gir-

miştir. Bu tarihten itibaren 2,5 yıllık ihtiyari uygulama-

dan sonra 29 Mayıs 2002 tarihinde AB’de zorunlu uy-

gulamaya girmiştir. 29 Kasım 1999 ile 29 Mayıs 2002 

tarihleri arasındaki geçiş sürecinde hem bu yönetmelik 

hem de ülkelerin bu konudaki ulusal mevzuat birlikte 

yürürlükte kalmıştır. 29 Mayıs 2002 tarihiden itibaren 

AB üyesi ülkelerdeki bu kapsamdaki tüm mevzuatlar 

yürürlükten kaldırılmış ve AB genelinde sadece bu yö-

netmelik zorunlu uygulamada tutulmuştur. 

Ülkemizde ise adı geçen bu yönetmelik mevzuat hali-

ne getirilerek ilk olarak 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük tarihi 

de 1 Temmuz 2003 olarak belirlenmiştir. Daha son-

ra, 19.03.2003 tarih ve 25053 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Geçici Madde ile Yönetmeliğin zorunlu 

uygulaması 01.01.2004 tarihine ertelenmiş olup, bu 

süre zarfında gerek bu direktif hükümlerine, gerekse 

mecburi uygulamada bulunan Türk standardlarına uy-

gun üretilen ürünlerin piyasaya arz edilebileceği hüküm 

altına alınmıştır. Ancak, daha sonra Avrupa Birliğinde 

uygulanmakta olan direktif ile denkliğinin sağlanması 

amacıyla Avrupa Komisyonundan yapılan uyarılar ışı-

ğında, direktif editörsel açıdan gözden geçirilip, revi-

ze edilerek 22.01.2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi 

Gazete’de yeniden yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin kapsam dışı maddesinde 

sayılanlar hariç, maksimum izin verilen basınçtan (PS) 

0.5 bardan daha yüksek basınca sahip olan tüm ba-

sınçlı ekipman ve donanımları kapsamaktadır. Yönet-

melik kapsamına giren ürünler çoğunlukla kimyasal 

tesislerde, petrokimya endüstrisinde, biyokimyasal te-

sislerde,  gıda ve içecek sanayinde, enerji ve güç üre-

tim tesislerinde, plastik ve kauçuk sanayi tesislerinde 

kullanılan basınç altında çalışan ekipman ve montaj-

larını içermektedir. Bunların arasında, kaplar, basınca 
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maruz depolama tankları, ısı değiştiriciler,  endüstriyel 

boru hatları, emniyet cihazları ve basınç aksesuarları 

yönetmeliğin kapsadığı bazı ürünler olarak sayılabilir. 

Görüldüğü üzere yönetmelik kapsamındaki ürünler ge-

nelde sanayi tesislerinde kullanılırken, yine yönetmelik 

kapsamında yer alan basınçlı pişiriciler (düdüklü ten-

cereler) ve yangın söndürücüler gibi tüketiciye ulaşan 

başlıca ürünlerdir.  Lokanta, otel ve sanayi tesisleri gibi 

yerlerde yakıt ikmali için kullanılan LPG, LNG tankları 

ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan LPG depolama 

tankları da yönetmelik kapsamında yer almaktadır. Di-

ğer taraftan oksijen, hava ve diğer soluma tüpleri de 

bu yönetmelik kapsamındadır. Bunlara örnek verilecek 

olursa dalgıçlar, yangın söndürme ekipleri ve asbest-

li ortamlarda çalışan işçiler tarafında kullanılan tüpler 

sayılabilir.

Basınçlı Ekipman imalatçısı, ekipmanını piyasaya sür-

meden önce her bir ekipmanı, yönetmelikte yer alan 

modül veya modüllerden ibaret olan uygunluk değer-

lendirmesine tabi tutmak zorundadır. Birçok AB direk-

tifinde uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak sade-

ce Onaylanmış Kuruluşlar söz konusu iken Basınçlı 

Ekipmanlar Yönetmeliğinde uygunluk değerlendirmesi 

için 3 farklı uygunluk değerlendirme kuruluşu vardır. 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında Bakanlığımız ta-

rafından atanmış 9 tane ulusal uygunluk değerlendir-

me kuruluşu olan Onaylanmış Kuruluş vardır.

Basınçlı Ekipmana, CE Uygunluk İşareti ve Onaylanmış 

Kuruluş numarası imalat esnasında imalatçı tarafından 

iliştirilir. Bununla birlikte yönetmeliğin “İşaretleme ve 

Etiketleme” bölümünde yer alan basınçlı ekipman ve 

donanımın taşıması gereken diğer bilgi ve işaretleme-

leri de taşıması gerekir. Üreticiler açısından yönetme-

liğin en önemli ve en fazla dikkate alınması gereken 

bölümü Temel Emniyet Gerekleri bölümüdür. Bu bö-

lümde basınçlı ekipmanların tasarım, üretim, muayene 

ve üretiminde kullanılacak malzemelerle ilgili genel bazı 

hükümler getirilmiştir. Üretici, ürününü tüm bu hüküm-

leri dikkate alarak tasarlayıp üretmek durumundadır.

Ayrıca, üretici tarafından Uygunluk Beyanı hazırlana-

rak yönetmeliğin tüm gereklerini yerine getirdiğini ve 

ürünün piyasaya arz ve kullanıma sunmaya hazır oldu-

ğu beyan edilmiş olur. Söz konusu yönetmelik imalat 

aşamasında yapılması gereken faaliyetleri kapsamakta 

olup, ürünün piyasaya arz edilmesinden sonra peri-

yodik muayenesinin nasıl yapılacağına dair bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Konu ile ilgili Bakanlığımız sorumluluk alanında bulu-

nan diğer bir yönetmelik ise 99/36/AT sayılı Taşına-

bilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’dir. Söz konusu 

Yönetmelik 05.06.2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlük tarihi 01.07.2003 

olarak belirlenmiştir. Ancak,  Yönetmeliğin “Geçici Dü-

zenlemeler” başlıklı 17’nci maddesinde, “Bakanlık, 

01.07.2003 tarihinden önce ulusal pazarda yürürlükte 

olan mevzuata uygun bulunan taşınabilir basınçlı ekip-

manın, yukarıda belirtilen tarihten itibaren 24 ay süre 

ile piyasaya sunulmasına ve hizmete alınmasına ve bu 

tarihten önce piyasada yer alan bu tür ekipmanın daha 

sonra hizmete sunulmasına izin verir.”  hükmü gereği 

söz konusu Yönetmelik 01.07.2005 tarihinde zorunlu 

uygulamaya girmiştir.

Basınçlı Ekipmana, CE Uygunluk İşareti ve Onaylanmış 

Kuruluş numarası imalat esnasında imalatçı tarafından 

manın, yukarıda belirtilen tarihten itibaren 24 ay süre 

ile piyasaya sunulmasına ve hizmete alınmasına ve bu

tarihten önce piyasada yer alan bu tür ekipmanın daha 

sonra hizmete sunulmasına izin verir.”  hükmü gereği

söz konusu Yönetmelik 01.07.2005 tarihinde zorunlu

uygulamaya girmiştir.
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Söz konusu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, “………. 

kara ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı için 

onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğinin 

artırılması ve bu tür ekipmanların serbest dolaşımını temi-

nen pazarda yer alması ve hizmete sunulması ve tekrar 

kullanımını sağlamaktır.” olarak belirlenmiştir. Genel olarak 

Yönetmeliğin, 4’üncü maddesinde Uygunluk Değerlendir-

mesi, 5’inci maddesinde Ulusal Pazara Sunulması, 6‘ncı 

maddesinde Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi, 7’nci 

maddesinde Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım ile ilgili 

hükümler yer almaktadır. Kısaca, bahse konu Yönetmeli-

ğin amacı, AB üye ülkeleri tarafından atanmış bir Onay-

lanmış Kuruluş nezaretinde faaliyette bulunan taşınabilir 

basınçlı ekipman imalatı yapan firmaların, piyasaya güvenli 

ürünleri arz etmesi ve piyasaya arz edilen bu ürünlerin kul-

lanımdan sonra yine bir Onaylanmış Kuruluş nezaretinde 

test ve muayenesinin nasıl yapılacağına dair düzenlemeler 

yer almaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere, lokanta, otel ve sanayi tesisleri 

gibi yerlerde yakıt ikmali için kullanılan LPG, LNG tank-

ları ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan LPG depolama 

tankları 97/23/AT sayılı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

kapsamında yer almaktadır. Ancak, bu tesislere ikmal ya-

pan araç üstü tanklar, sınai ve tıbbi gaz tüpleri, LPG tüpleri 

ve tüm kriyojenik (çift cidarlı) kaplar 99/36/AT sayılı Taşı-

nabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına bulun-

maktadır.

Bu Yönetmelikte, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nde ol-

duğu üzere Bakanlığımızca atanmış bir Onaylanmış Ku-

ruluş veya İç Denetim Kuruluşu bulunmamaktadır. Söz 

konusu Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş ola-

rak faaliyette bulunmak üzere Bakanlığımıza başvuruda 

bulunan kuruluşlar bulunmaktadır. Ancak, Yönetmeliğin 

temel gerekleri 99/55/AT sayılı Tehlikeli Maddelerin Kara-

yoluyla Taşınması (ADR) ve 96/49/EC sayılı Tehlikeli Mad-

delerin Demiryoluyla Taşınması (RID) Yönetmelikleri ulus-

lararası antlaşmalar ile belirlenmiştir. Ülkemizde ise ADR 

31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanmış ve yürürlük tarihi 01.01.2009 olarak belirlenmiştir.  

Ancak, ülkemizin alt yapı yetersizliğinden dolayı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından zorunlu uy-

gulama tarihi, 10.07.2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte değişiklik yapılma-

sına dair Yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.01.2011 tarihi 

olarak belirlenmiştir. Aynı nedenlerden dolayı söz konusu 

Yönetmeliğin “Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümleri 

18.12.2010 tarihli ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanan Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönet-

melik ile tekrar 01.01.2013 tarihine” ertelenmiştir. Ayrıca,  

96/49/EC sayılı Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşın-

masına Dair Yönetmelik (RID) adı geçen Bakanlık tarafın-

dan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.
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Bu nedenlerden dolayı, 99/36/AT sayılı Taşınabilir Ba-

sınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında ülkemizin 

Onaylanmış Kuruluş atamasına AB Komisyonu tara-

fından müsaade edilmemektedir. Bu itibarla, Bakan-

lığımız sorumluluk alanında bulunan 99/36/AT sayılı 

Yönetmeliğin AB ile denkliği henüz sağlanamamış ve 

bu kapsamda yapılan Onaylanmış Kuruluş başvuruları 

sonuçlandırılamamıştır. Bu bağlamda, 99/36/AT sayılı 

Yönetmeliği’nin AB mevzuatı ile denkliğinin Türkiye-AT 

Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi Beyanı ile teyit edil-

mesi halinde Onaylanmış Kuruluş ataması yapılacaktır. 

Bu nedenle, 99/36/AT sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekip-

manlar Yönetmeliği’nin 3’üncü bölümünün “Ulusal Ko-

şullar” başlıklı 8’inci maddesinin 1 ve 2’inci fıkralarında, 

“Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanımını 

düzenleyen Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk 

Standardlarını,  94/55/EC ve 96/49/EC Direktifl eri-

nin eklerine dahil edileceği tarihe kadar uygulayabilir.” 

hükmüne dayanarak, Bakanlığımız bu alanda bir boş-

luk oluşmaması amacıyla, bu yönetmelik kapsamında 

bulunan imalat ve periyodik muayene standardlarını 

zorunlu uygulamada tutmakta ve Bakanlığımız il mü-

dürlükleri aracılığıyla denetimleri gerçekleştirilmek-

tedir. Böylece, Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim 

Kuruluşlarının faaliyetleri yürürlükte bulunan zorunlu 

standardlar kapsamında, Bakanlığımız İl Müdürlükleri 

denetiminde sağlanarak piyasaya güvenli ürünlerin arz 

edilmesi temin edilmektedir.

Öte yandan, Avrupa Birliğinde 99/36/AT Yönetmeliğini 

yürürlükten kaldırıp yerine geçen 2010/35/EU sa-

yılı yeni Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

1 Temmuz 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Söz 

konusu Yönetmeliğin uyumlaştırma çalışmaları devam 

etmekte olup, bu Yönetmeliğin ülkemizde de yürürlü-

ğe girmesi halinde 99/36/AT sayılı Taşınabilir Basınçlı 

Ekipmanlar Yönetmeliği ile birlikte basınçlı ekipmanlarla 

ilgili işlevsiz olan ve ülkemizde de yürürlükte bulunan 

diğer yönetmeliklerde yürürlükten kaldırmaktadır. 

Sonuç olarak 01.01.2013 tarihinde ADR’nin yürürlüğe 

girmesi ile birlikte Bakanlığımız tarafından ulusal Onay-

lanmış Kuruluş ataması yapılabilecektir. Bu bağlamda, 

yeni Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin 

ulusal mevzuatımıza uyumlaştırma çalışmalarına ha-

len devam edilmektedir. Gelinen süreçte Yönetmeliğin 

taslağı hazırlanarak ilgili paydaşların görüşüne sunul-

muştur. Hazırlanan taslakta Yönetmeliğin yürürlük ta-

rihi 1 Temmuz 2012 olarak hedefl enmiştir.
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Mine ACAR ENGİN
Aygaz Aş Kalite Sistemleri ve SEÇ-G Müdürü
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LPG Sektöründe 
Standard ve Mevzuat 
Alt Yapısı Hakkında 
Değerlendirme
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LPG Sektörünü kısaca tanıyalım…

LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafi-

nerilerde damıtılması esnasında veya petrol yatakları-

nın üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde 

edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, genellikle % 70 

bütan, % 30 propandan meydana gelen renksiz, ko-

kusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. 

Dünya LPG tüketimi 255 milyon ton seviyesinde olup 

bu tüketimin yaklaşık yarısını evsel LPG kullanımı oluş-

turmaktadır. Bunu petrokimya, endüstri, otogaz, rafi-

neri ve tarım alanlarındaki kullanımlar izlemektedir. 

Ülkemizde bugün 12 milyona yakın ev ve işyeri LPG 

kullanıcısı bulunmakta, Türkiye LPG pazarı halen 3,7 

milyon tonluk yıllık tüketimle, Avrupa’da Rusya’nın ar-

dından ikinci büyük LPG pazarı konumunu korumak-

tadır. 

LPG piyasasında, üretimden satışına kadar her 
uygulama yasal mevzuat ve standardlar ile tarif 
edilmiştir. 

Türkiye, LPG sektörü ile 1960’lı yılların başında tanış-

mış ve kuruluşundan itibaren sektörün emniyetli bir şe-

kilde çalışmasını sağlayacak mevzuat ve standard alt 

yapısı da oluşturulmaya başlanmıştır. Bu süreçte pek 

çok kamu kurumu önemli roller üstlenmiş, standard alt 

yapısında ise Türk Standardları Enstitüsü sektörle ortak 

çalışmalar ile gereklilikleri en kısa sürede tamamlamaya 

çalışmıştır. Bu sayede disipline edilmiş bir piyasa ya-

pısında güvenlik birinci öncelik olarak her zaman var 

olmuştur. 

2005 yılında yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu tarafından düzenlenen bir piyasa yapısı çer-

çevesinde teknik düzenlemelere uygun olarak ilgili tüm 

oyuncular faaliyetlerine devam etmektedir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), piyasaya 

arz olunacak sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG), Türk 

Standardları, Avrupa Standardları veya Uluslararası 

Standardizasyon Kuruluşu standardlarına uygun olma-

sı zorunluluğunu Kanun ile tarif etmiştir. Kurum ayrıca 

faaliyetlerin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ve dona-

nımın tasarımı, inşaatı, montajı, işletmesi, muayenesi, 

test ve kontrolü, tamiri, bakımı ve onarımı ile bunların 

hurdaya ayrılmasında asgari emniyetin sağlanması 

amacıyla, öncelik sırasıyla TS, EN ve ISO standardla-

rına veya Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 

kabul gören diğer standardlara uyulması zorunluluğu-

nu belirtmekte, bu kapsamda piyasayı düzenlemekte 

ve denetimlerle uygulamayı kontrol etmektedir. 

Sektörümüzdeki bazı piyasa faaliyetleri bazında 
uygulamalarımız hakkında kısaca bilgiler verme-
miz gerekir ise; 

Rafineriler tarafından üretilen LPG, tüplü LPG ve 

dökme LPG için TS 2178 Standardına, otogaz için 

ise TS EN 589 Standardına uygun olmalıdır. Dağıtım 

şirketleri tarafından ithalat yolu ile getirilen LPG’nin de 

benzer nitelikleri taşıması zorunlu olup gerek EPDK ge-

rekse gümrüklerimizce kontrol edilmekte, ihtisas güm-

rükleri ve/veya akredite kuruluşlar tarafından laboratu-

var analizleri gerçekleştirilerek uygun standardlar kap-

samında yurt içinde kullanılmasına izin verilmektedir.  

Gemilerden veya rafinerilerden gelen LPG’nin boru 

ile tesislere taşınması, depolanması, tüp veya tank-

lara doldurulması ve bayilere dağıtılması tanımlanmış 

standardlar çerçevesinde yürütülmektedir. TS 1446 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)–Depolama Kural-

ları Standardı dolum tesisleri, tüp depolama yerleri 

için asgari kuralları kapsamaktadır. Tüm tesislerin, TS 

1446 Standardına uygun kurulması sağlanmakta, TSE 

tarafından yapılan Hizmet Yeterlilik Belgesi denetimle-

rinde de bu konuda gereklilikler kontrol edilmektedir. 

Dolum tesislerinin kurulumunda önemli olan bir diğer 

mevzuat ise Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik’tir. 
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Ürün güvenliği doğrultusunda LPG içeren tüp ve tank-

lar, standardlar çerçevesinde imal edilmekte olup uy-

gunluğu bağımsız kuruluşların denetiminde onaylan-

makta ve dolum için piyasaya sürülmektedirler. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 

sektör raporlarında da yer verildiği üzere bugün itibari 

ile 10 olan LPG tüpü imalatı lisansı sahibi tesisler, belir-

tilen kurallar çerçevesinde LPG tüpü üretimini gerçek-

leştirmektedir. 

Sektörümüz için son derece önemli bir standard olan 

TS 55 EN 1442 LPG tüpü imalatı standardı ülkemizde 

pazarın yapısını da tarifl er niteliktedir. Bu standard kap-

samında 4 farklı tipte ürün tarif edilmiştir. Bunlar; 2, 12, 

24 ve 45 Kg’lık LPG tüpleridir. Piyasa disiplini açısından 

son derece önemli gördüğümüz bu yapının standard 

metni içeriğinde yer almasının Avrupa Standard orga-

nizasyonu tarafından da kabul edilmesine yönelik çalış-

malar TSE bünyesinde devam etmektedir. 

Dolum faaliyeti kapsamında ise tesislere gelen tüplerin 

dolum öncesi uygunluğu yönünde TS EN 1439 Stan-

dardı kapsamında eğitimli personel tarafından kontrol-

leri gerçekleştirilmekte olup uygun olmayan tüpler, ta-

mir edilmek veya hurda olmak üzere tesislerden uzak-

laştırılmaktadır. Uygun tüpler ise TS 1449 Standardı 

kapsamında dolum faaliyeti yürütülmekte ve dolum 

sonrası ise herhangi bir sızıntıya karşı son kontrolleri 

yapılmaktadır. 

Tüplerin depolama ve dolum faaliyetleri yanı sıra taşın-

ması sürecinde de asgari gereklilikler TS 1445 Stan-

dardı ile tarif edilmiştir. Bununla birlikte pek çok dağı-

tıcı firma standardın üstünde emniyet tedbirlerini almış 

durumdadır. Taşımadan söz ederken son dönemde 

sektör gündeminde bir diğer önemli kavram da ADR 

mevzuatına uyumdur.

Tehlikeli madde taşıma türleri içinde yer alan Sıvılaştırıl-

mış Petrol Gazı (LPG) taşımacılığı, LPG’nin ADR kap-

samındaki diğer tehlikeli maddelerden farklı özellikler 

taşıması sebebi ile ADR uyum sürecinde farklı bir bakış 

açısı ile ele alınması gerekliliği değerlendirilmektedir. Bu 

farklılık LPG’nin atmosfer şartlarında basınç altında sı-

vılaştırılmış olarak basınçlı kaplar içinde taşınmasından 

kaynaklanmaktadır. Yazımın genel içeriğinde de belirtti-

ğim gibi; LPG sektöründeki tüm ekipmanlar ve operas-

yonlar yapılan aktivite ile ilgili kanun, tüzük,  yönetmelik, 

tebliğ ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışı standardlar 

çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan bel-

ge ve onaylar ile yetkili kuruluşlarca yapılan denetimler 

çerçevesinde yürütülmektedir. Bu noktadan bakıldığın-

da 50 yıldır ülkemizde yürütülen bu aktivitenin mevzuat 

ve standardlar yönünden bir boşluğu bulunmamakta-

dır, ancak “ADR Sistemi” mevcut sistemdeki personel 

eğitimleri, operasyon ve ekipmanların daha yüksek 

standardlarda olmasını sağlaması açısından destek-

lenmesi gereken bir sistemdir.

Bu konuda sektör olarak yaptığımız değerlendirmeler-

de uyum açısından yapılması gerekenler sektörün bu-

güne kadar olan tarihine paralel uzunluktaki bir uyum 

sürecinden mevcut varlıkların mümkün olduğunca ko-

runması sureti ile geçilerek yapılmasının önemini ifade 

edebiliriz. Örneğin;  2005 yılından itibaren yeni stan-

dardlar çerçeve-

sinde (99/36/

AT-Taşınabilir 

B a s ı n ç l ı 

Ekipmanlar 

Yönetme-

liği, TS 

55 EN 

1442) 

üretilen tüp-

ler teknik olarak 

aynı üretim kriterlerinde 

bulunmaktadır ve bu tüpler ADR 

işaretlemelerine göre ayrıca işaretlendik-

leri takdirde (EN 14894 Standardında bu işaret-

lemeler açıklanmıştır) kullanılabilir.  Ancak, bunun pra-

tikte uygulanması oldukça zordur. 2005 öncesi tüplere 

ise uygulanması mümkün değildir.  Sistemin çalışması 

için gerekli olan mevcut LPG tüplerinin tabi oldukla-

rı mevcut yönetmelikler ve standardlar çerçevesinde 
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kontrol ve periyodik muayene süreçlerinden sonra kullanımda 

kalmalarının sağlanması uygun bir çözüm olarak değerlendi-

rilmelidir.  Bununla birlikte, yeni üretim yapılacak olan tüpler 

ADR mevzuatına uygun üretilebilecektir. 

Benzer şekilde;  Türkiye LPG taşıma sisteminde yak-

laşık 3.000 adet dökme ve yaklaşık 45.000 adet 

tüplü LPG taşıma aracı mevcuttur. Bu araçların 

(Tank, Dorse, Tüp Kasası+Kamyon, çekici)   

neredeyse tamamı ADR sertifikasına haiz 

değildir.  Bu konuda bir karışıklık yaşanma-

ması ve yapılmış olan yatırımların korun-

ması için, bu tankların yetkili kuruluşlarca 

periyodik muayeneleri ilgili mevcut yö-

netmelik ve standardlara uygun bir şekilde 

yapılarak kullanılmaya devam etmeleri uygun 

olacaktır. Aynı şekilde LPG tesisatı, LPG dorse-

leri ve tüplü LPG taşıma kasalarının da üretildikleri 

yönetmelik ve standardlar çerçevesinde periyodik 

muayeneleri yapılmak sureti ile  kullanılmaya devam 

edilmelidir.  

Bu kapsamda ADR mevzuatı için bir özet yapmak gerekir 

ise; ülke ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda, Yö-

netmeliğin yürürlük tarihinden sonra sisteme katılacak olan 

dökme LPG ve tüplü LPG taşıyan araçların ADR sertifikasına 

haiz olmaları; ancak bu tarihten önce mevcut yönetmelik ve 

standardlar çerçevesinde üretilmiş olan dökme LPG taşı-

yan araçların kamyon veya çekicilerinin ve tüplü LPG ta-

şıyan araçların ise üretildikleri mevzuat ve standardlar 

çerçevesinde yapılması gereken düzenli (periyodik) 

kontrolleri yapılmak sureti ile kullanılmaya devam 

edilmeleri, AB ülkeleri ile benzer bir yaklaşım ola-

cak ve sektöre bir disiplin getirecektir. 

LPG sektörü olarak TSE ile oldukça yakın bir 

temasta çalışmaktayız. Gerek ihtiyaca bağlı 

yeni standardların hazırlanması, gerekse mevcut 

standardların 5 yıllık dönemlerde gözden geçirile-

rek gerekli revizyonların yapılması aşamasında iş bir-

liği sürmektedir. TOBB Türkiye LPG Meclisi bünyesinde 

oluşturulmuş Teknik Komite’nin sektörün tüm tarafl arının 

görüşlerini de alarak TSE’ye iletilmiş olan çalışmaları pek 

çok sektöre örnek niteliktedir. 
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Taner MUTLU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Petrol Piyasası Dairesi Başkanı

PE
TR

O
L 

Pİ
YA

SA
SI

 K
A

N
U

N
U

 v
e 

RE
K

A
B

ET
  

Petrol Piyasası Kanunu İle 
Oluşan Rekabet  

Bu çalışmada, 2003 yılı sonunda yü-

rürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piya-

sası Kanunu’nun getirdiği yeni pi-

yasa yapısının rekabet üzerindeki 

etkileri değerlendirilecektir.

5015 sayılı Kanun'un Amaç 

Maddesinde petrolün rekabet 

ortamı içerisinde kullanıcılara 

sunumunun sağlanacağı be-

lirtilerek, rekabetin sağlanma-

sı için gerekli görülen kanun 

maddeleri tadat edilmiştir. 

İlgili mevzuat ele alındığında 

Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun (EPDK) sektörde-

ki rekabetin artırılmasına olan 

katkısı daha net ortaya çıkacak-

tır. EPDK tarafından, 5015 sayılı 

Kanun çerçevesinde, çıkarılan yö-

netmelikler ve kurul kararları sektö-

rün sağlıklı bir rekabet ortamına ka-

vuşmasında önemli birer adım olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Akaryakıt sektöründeki rekabet durumu sis-

tematik bir şekilde ele alındığında; fiyat meka-

nizması, sektöre giriş engelleri, tedarik çeşitliliği ve 

kolaylığı, sektörün kendi içerisindeki rekabet ve sektördeki 

alıcıların durumu rekabetin temel belirleyicileri olarak öne 

çıkmaktadır.
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Rekabete bu çerçeveden bakıldığında EPDK olarak 

katkı sağladığımızı düşündüğüm hususları aşağıda 

özetlemeye çalışacağım. 

• İlk olarak etkin piyasaların en önemli özelliği olan 

fiyatın piyasa dinamikleri içerisinde oluşması hu-

susunda 5015 sayılı Kanun ile fiyatların serbest 

piyasada oluşması hedefl enmiş ve bu bağlamda 

Temmuz/1998 otomatik fiyatlandırma sistemi ola-

rak nitelendirilen 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı uygulamasına 2005 yılı başı itibarıyla son ve-

rilmiştir.  (Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Sa-

tım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar 

Fonu’nun İşleyişi Hakkındaki 98/10745 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı terk edilmiştir.) Burada önemli 

bir husus, Kanun'un otomatik fiyatlandırma sistemi-

ni 6 aya kadar uzatma hakkını EPDK’ya vermesine 

rağmen EPDK Kararın yürürlülük süresini uzatma-

mış ve serbest piyasaya geçiş yönünde önemli bir 

irade ortaya koymuştur. 

• Rekabetçi piyasaların temel gereksinimi olan sek-

töre giriş engellerinin kaldırılması konusunda da 

önemli adımlar atılmıştır. 5015 öncesi dönemde 

akaryakıt dağıtıcısı olabilmek için belirli sayıda ba-

yiye ulaşma ve depo şartı bulunurken, Kanun’un 

3'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile Kurum ta-

rafından lisansların hizmet ve teşebbüsün sürdürü-

lebilirliği dikkate alınarak bayi sayısı, depolama ka-

pasitesi (işletme stok kapasitesi hariç) konularında 

sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılamayacağı be-

lirtilmiştir. EPDK tarafından piyasaya giriş ve çıkışlar 

objektif kriterlere bağlanmış ve hızlandırılmıştır. Bu 

bağlamda, bazı lisans başvuruları aynı gün bile so-

nuçlandırılabilmektedir. Bununla birlikte, rafinericiler 

ve doğal tekel niteliğinde olan depolama ve iletim 

lisansı sahipleri haricinde piyasadan çıkışı kısıtlayan 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

• Rekabetçi bir piyasa yapısı için gerekli olan kurallar 

net olarak ortaya koyulmuş ve kuralların takibi etkin 

bir şekilde yapılarak piyasanın düzeni için gerekli 

kurallara uymayanlara yaptırımlar uygulanmıştır.

• Piyasada faaliyetleri veya rekabeti engelleme, boz-

ma ve kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi do-

ğuran veya doğurabilecek nitelikte olması duru-

munda; EPDK’ya her seferinde iki ayı geçmemek 

üzere ve faaliyetlerin her aşamasında bölgesel veya 

ulusal düzeyde taban ve/veya tavan fiyat tespit yet-

kisi tanınmıştır.

• Tedarik çeşitliliği konusunda, dağıtıcıların % 60 ora-

nında rafineriden ürün alma zorunluluğu 2005 yı-

lında ortadan kaldırılmış ve bu sayede dağıtıcı ve 

ihrakiye sahibi lisans sahiplerine % 100 ithalat ser-

bestliği getirilmiştir. Dağıtıcı satışlarının içerisindeki 

ithalatın payına bakıldığında 2007 yılında % 35 olan 

oran 2011 yılında % 41’e yükselmiştir (% 35, % 34, 

% 39, % 49, % 41). Bunun yanında, Kurumumuz 

tarafından ithalat sürelerinin kısaltılması yönünde 

girişimler yapılmış olup, 2010 yılı içerisinde ithalat 

süreleri % 90’a varan oranda kısaltılarak ithalatın 

mali ve operasyonel yükü hafifl etilmiştir. Yine teda-

rik kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla, dağıtı-

cılar arası ticaret mekanizması da sadece yılda bir 

defa Kurulumuzdan izin alınması kaydıyla etkin bir 

şekilde çalıştırılmaktadır. 

• Bununla birlikte, akaryakıtların teknik özelliklerinin 

AB ile uyumlaştırılması ve düzenli olarak takibinin 

yapılması ithalat imkânlarını artıran bir diğer unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Kurum olarak modern ticaret yöntemlerini destek-

ledik ve bu çerçevede elektronik sistemlerle satış 

imkânına mevzuatımızda yer verdik. Nitekim, 2010 

yılında bayilik lisansı sahibi akaryakıt istasyonlarına 

teslim edilen toplam akaryakıt miktarının yaklaşık 

% 8’i taşıt tanıma sistemleri aracılığı ile ticarete konu 

edilirken 2011 yılında bu oran % 10’a yükselmiştir.

• Bir diğer husus, özellikle bayilerin dağıtıcılarına fiyat 

kısıtları ile bağlı olmadığı bir piyasa yapısının oluştu-

rulmuş olmasıdır. Sektörde 2010 yılı sonunda yaşa-

nan intifa konusu ise dağıtım sektörü ve bu sektö-

rün alıcıları olarak görebileceğimiz bayiler arasındaki 

ilişkileri önemli ölçüde etkilemiştir. 

• Diğer taraftan, piyasada hakim durumun kötüye 

kullanılmaması amacıyla Kanun’un 7’nci madde-

sinin dördüncü fıkrası ile dağıtıcıların kendi işlettiği 

istasyonlar aracılığı ile yaptığı satışın dağıtıcının top-

lam yurt içi pazar payının % 15’inden fazla olama-

yacağı, dağıtıcıların yurt içi pazar payının toplam pa-

zarın % 45’ini geçemeyeceğini ve dağıtıcının kendi 

işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve farklı uygulama 

yapamayacağı hususları hüküm altına alınmıştır. 

• Rekabetçi bir piyasanın önemli bir bileşeni olan 

piyasada bilginin artırılması ve gerek kamuoyu ge-

rekse lisans sahipleri tarafından farklı yorumlara yol 

açabilecek bilgi eksikliklerinin ve asimetrik bilginin 

önlenmesi hususlarında Kurum olarak üzerimize 

düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu ve bu 

hususta gerekli çalışmaların düzenli olarak yapıldığı-

nı da belirtmek istiyorum. Kurum olarak piyasadaki 

tüm tarafl arın eşit olarak ve zamanında bilgilendiril-

mesi hususuna özel önem vermekteyiz. Bu amaçla, 

daha önceki dönemlerde yıllık olarak yayımladığımız 

sektör raporunu 2010 yılı içerisinde 3 aylık rapor-

lar ile destekledik ve 2011 yılından itibaren düzenli 

olarak piyasanın faydalanabileceği aylık raporları 

çıkardık.
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Kanun'un yürürlüğe girdiği yıl olan 2003 yılına ait petrol piyasası verilerini kısa 

süre içerinde yayımlanacak olan 2011 yılı “Petrol Piyasası Sektör Raporu” ve-

rileri ile karşılaştırıldığımızda akaryakıt piyasamızdaki değişime ilişkin karşımıza 

çıkan tablo özet olarak aşağıda verilmektedir.

Tablo 1. Lisans Sayılarında Değişim (2003-2011) 

2003 2011 %Değişim

Dağıtıcı Lisansı Sayısı 21 50 %138

Bayilik Lisansı Sayısı 12.010 12.899 %7

Depolama Kapasitesi(m3) 3.000.000 4.697.242 %56

Dağıtıcı lisans sayısında % 138’lik, bayilik lisans sayısında % 7’lik ve depolama 

kapasitesinde % 56’lık bir artış yaşanmıştır.

Tablo 2. Dağıtım Piyasasında İlk Beş Şirket

Satış Payları % OMV SHELL BP OPET TOTAL Toplam

2003 35,4 21,1 16,4 9,5 6,3 88,7

2008 30,4 19,9 12,5 15,1 5,4 83,3

2009 26,7 18,6 11,3 17,6 5,8 80,0

2010 24,6 19,0 10,8 16,5 5,6 76,5

2011 23,7 17,6 9,4 17,2 5,2 73,1

İlk beş şirketin pazar payı üzerinden değerlendirme yapıldığında; 2003 yılında 

ilk beş şirket % 88,7’lik bir pazar payına sahipken, pazar payları yıllar itiba-

rıyla düşüş göstererek 2011 yılında % 73,1’e gerilemiştir. Diğer şirketler ise 

% 11,3’lük pazar paylarını % 138 artırarak toplam pazarın % 26,9’una sahip 

olmuşlardır.

Tablo 3. Akaryakıt Türleri Satışları (2003-2011)

Ton 2003 2011 % Değişim

Benzin Türleri 2.854.546    1.978.542    -30%

Motorin Türleri 9.218.253    14.728.382    60%

Fuel Oil Türleri 4.288.754    793.612    -81%

Toplam 16.361.553    17.500.536    7%

Söz konusu 9 yıllık dönem, satış miktarları da göz önüne alınarak değerlendi-

rildiğinde, Türkiye akaryakıt piyasasında özellikle motorin piyasasında % 60’lık 

bir hacimsel artışın olduğu, benzin piyasasında ise LPG’ye de bağlı olarak 

% 30’luk bir azalışın yaşandığı görülmektedir. Bu çerçevede, hem piyasanın 

yüksek bir hızla büyümesi hem de büyüyen piyasadan ilk beş şirketin dışındaki 

şirketlerin daha çok pay alması hususu piyasamız için önemli bir gelişmedir.

Piyasaya ilişkin verilerin ve tecrübelerimizin ışığında genel bir değerlendirme 

yapılacak olursa; Dünyanın 27., Avrupa’nın ise 8. büyük petrol tüketicisi olan 

ülkemizde 5015 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri, petrol sektörü-

nün serbestleşmesi, rekabetin tesis edilmesi ve sektörün gelişmesi için önemli 

bir fırsat olmuştur. İlerleyen dönemlerde gerek Kurumumuz gerekse sektörün 

mevcut dinamizmini korumasıyla Kanun'un amaçlarından olan petrolün re-

kabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumu hedefine kolaylıkla ulaşılacağını 

değerlendirmekteyim.
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Dr. Erol Metin Kimdir?

1981 ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunu-
dur. 1983 yılında aynı bölümde Master, 1987 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico Institu-
te of Mining & Technology Universitesinde Malzeme 
Mühendisliği Doktora eğitimini tamamladı. 

Daha sonra Amerika’da 1989-1993 yılları arasında 
New Mexico Inst. Min. & tech.'de Asistan Profesor 
olarak çalıştı ve bu alanda makale ve yayınları bulun-
maktadır. 1993-2003 yılları arasında ÇEVKO Vakfının 
Genel Sekreterliğini yaptı. Dr. Metin 2003 yılından beri 
PETDER Petrol Sanayi Derneği’nin Genel Sekreterli-
ğini yapmakta, aynı zamanda TOBB Petrol ve LPG 
Meclislerinin üyeliği ve çalışma grubu Başkanlıklarını 
da yürütmektedir.

Erol Metin’in Petrol ve Enerji alanında çeşitli yayınla-
rı, makaleleri ve çok sayıda konferans ve uluslararası 
toplantıda sunumları bulunmaktadır. Ayrıca atık yö-
netimi, geri kazanım, malzeme mühendisliği alanla-
rında da çeşitli yayınları vardır.

Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri
Dr. Erol METİN

 STANDARD- PETDER’i kısaca tanıyabilir 
miyiz? Ne zaman, hangi amaçla kuruldu?

E. METİN- Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 

23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üre-

timden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri 

üzerinde sektörü daha da geliştirmek  amacı 

ile çalışmalar yapmak, sağlık, emniyet ve çevre 

konusunda sektör uygulamasının geliştirilmesi-

ni sağlamak amacı ile ülkenin önde gelen akar-

yakıt dağıtım şirketleri tarafından kuruldu. Alpet, 

Belgin, BP, BP Gaz, Delta, Exxon Mobil, Petli-

ne, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Shell Gaz, 

Total , Turcas ve Turkuaz PETDER üyesi kuru-

luşlardır. PETDER, akaryakıtlar, madeni yağları 

ve LPG’nin, üretimi, depolanması, ikmali, da-

ğıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve 

çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.
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PETDER’in çalışmaları, ilgili mevzuat uyarınca akarya-

kıt, LPG ve yağlama yağlarının güvenli ve ekonomik 

olarak piyasaya sunumunun temini, piyasa faaliyetleri-

nin şeffaf, eşitlikçi, istikrarlı bir şekilde sürdürülebilme-

si, haksız rekabetin, tüketici ve insan sağlığına zararlı 

eylemlerin önlenmesi ve sektör standardlarının geliş-

tirilmesi konularını kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar 

ve sektördeki genel gelişmeler periyodik olarak yayın-

lanan sektör raporları ile detaylı olarak kamuoyuna du-

yurulmaktadır.

Bu çalışmalara ilave olarak PETDER, atık motor yağ-

larının toplanması konusunda önemli bir çevre projesi 

yürütmektedir. Yaşadığımız çevreyi zararlı yağ atıkların-

dan korumak ve enerjinin verimliliğini sağlamak ama-

cıyla bu proje ile ülke genelindeki binlerce noktadan 

atık motor yağları ücretsiz olarak toplanarak bertaraf 

edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans 

almış olan işletmelere teslim edilmektedir. PETDER, 

atık motor yağlarının toplanması konusunda tek yetkili 

kuruluştur.

PETDER ve üyeleri, tüm operasyonlarında ve çalışma-

larında en üst düzey sağlık, emniyet ve çevre kuralları 

uygular. Bu konuları düzenleyen yasal yükümlülükleri-

nin de üzerine çıkarak kullanılan araç ve ekipmanlarda, 

uygulanan prosedürlerde ve bu süreçte görev alan so-

rumlu personelin eğitiminde çok ileri standardlarla ve 

güvenlik önlemleri ile çalışır.

STANDARD- Türkiye akaryakıt ve LPG sektörü 
yıllar itibarıyla nasıl bir gelişim göstermiştir?

E. METİN-  2011 yılında Benzinler, Motorinler ve LPG 

Otogaz toplamından oluşan otomotiv yakıtları toplam 

tüketimi 2010 yılına göre % 4,4 artarak 24,8 milyon 

m3 olarak gerçekleşmiştir. 2011 döneminde, bir önce-

ki yılın aynı dönemine göre; toplam motorin tüketimi 

(motorin ve kırsal motorin) % 5,7 artarak 17,4 mil-

yon m³ olarak gerçekleşmiştir. Toplam benzin tüke-

timi % 5,4 oranında azalarak yaklaşık 2,6 milyon m³ 

olmuştur. Otogaz LPG tüketiminin ise yaklaşık % 6,0 

oranında artarak 4,7 milyon m3 olduğu hesaplanmak-

tadır. Böylece litre bazında otogaz tüketimi benzinin iki 

katına yaklaşmıştır. 

STANDARD- Sektörün 2012 hedefl eri neler?

E. METİN- 2012 yılı beklentilerimiz, öncelikli olarak 

küresel ekonomik krizin etkisi ile büyüme eğrisi yavaş-

lama gösteren sektörümüzde kalıcı ve sürdürülebilir bir 

büyümenin tekrar yakalanması ve 10 numara yağ vb. 

gibi sorunlar nedeni ile haksız rekabetin, kaçak ve kayıt 

dışı kaygılarının büyüdüğü  bu büyük sorunun artık ta-

mamen çözümlenmesidir. Bunun yanı sıra petrol piya-

sası mevzuatında oyuncuların serbest piyasa kuralları 

içindeki rekabetine dayalı, tam anlamı ile gelişmiş ülke 

örnekleri ile uyumlu bir serbest piyasa ortamının yer-

leşmesi ve gelişmesi önemli beklentilerimiz arasındadır. 

STANDARD- Tehlikeli madde taşımacılığının risk-
leri nelerdir? 

E. METİN- Sektör olarak yaptığımız her işte Sağlık, 

Emniyet, Çevre ve Güvenlik’ten ödün vermeden ça-

lışmak ilkesini benimsemiş durumdayız. 2011 yılının ilk 

dokuz aylık bölümünde, yurt içi/yurt dışından boru hattı 

veya gemilerle getirilen akaryakıt LPG ürünleri milyon-

larca kilometre yol kat ederek bayilere ve serbest tü-

keticilere taşınmıştır. Taşınan miktarın boyutu motorin 

için 12,9 milyon m3, benzin için 1,95 milyon m3, LPG 

otogaz için ise 3,49 milyon m3’tür.   Bu boyuttaki bir 

kara nakliyesi kararlı ve sürdürülebilir bir risk yönetimini 

zorunlu kılıyor. Kazalar ve dökülmeler en önemli risk-

ler olarak karşımıza çıkıyor. Sektörümüz açısından, bu 

önemli riskleri elimine etmek üzere, operasyonun her 

aşamasında risklerin belirlenerek uygun araç ekipman 

kullanımı, eğitimli personel kullanımı ve bu çalışma di-

siplininin sürdürülebilirliğinin sağlanması son derecek 

önemlidir.  

STANDARD- Türkiye’de tehlikeli madde taşıma-
cılığı ne kadar doğru yapılıyor?

E. METİN- Tehlikeli madde taşımacılığının ne kadar 

doğru yapıldığını görmek için meydana gelen kaza 

ve dökülme rakamlarına bakmak gerekiyor. Doğru 

yapılmayan taşımacılığın sonuçları maalesef kaza ve 

dökülmelerle sonuçlarını gösteriyor. Ülkemizde, tehli-

keli madde taşımacılığı açısından, yıllık kaç km tehlikeli 

madde taşındığı, ne kadar kaza olduğu vb. kayıtların 

bildirildiği, burada üretilen raporların kamuyla paylaşıl-

dığı bir veri yönetim sistemi bulunmuyor. Sadece üye-

lerimiz açısından baktığımızda 2010 yılında 100 milyon 

km’ye yakın yol yapıldığı, bir kişinin ölümüne neden 

olan kaza yaşandığı, hiç dökülme yaşanmadığı görül-

mektedir.  

STANDARD- Lojistik şirketlerinden beklentileri-
niz ve bu alandaki kriterleriniz neler?

E. METİN- Son yılarda, tehlikeli madde taşımacılığı 

konusunda, lojistik şirketleri açısından da bilincin ve 

duyarlılığın arttığını görüyor olmak sevindiricidir.  Bu bi-
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lincin ve duyarlılığın artmasında sektörümüzün önemli 

katkıları olduğunu düşünüyoruz. Lojistik şirketleri açı-

sından da SEÇ-G kriterlerine uygun çalışıyor olmanın, 

önemli bir rekabet unsuru olduğunu görüyor olmak, 

ilerisi açısından da umut vericidir.  

STANDARD- Akaryakıt ve LPG sektörü açısından 
‘lojistik’ ne kadar önemli?

E. METİN- Akaryakıt ve LPG ürünlerinin depolara ve 

tüketiciye nakli sürecinin en önemli unsuru lojistik. Çok 

fazla değişkene bağlı olarak değişmekle birlikte, lojisti-

ğin gider kalemleri arasında payı % 50’nin üzerindedir. 

Son yıllarda bilgi işlem teknolojisinin de daha etkin kul-

lanımı ile nakliye optimizasyonunun sağlanması ve bu 

sayede en verimli sevkiyat rotalarının belirlenmesi, bu 

gider kalemlerinin aşağıya çekilmesi açısından önemli 

bir unsur.    

STANDARD- Tehlikeli madde taşımacılığında ya-
şanan başlıca sorunlar neler?

E. METİN- Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin sorun-

lardan bir tanesi şehir içi nakliyelerinde yaşanmaktadır. 

Esası itibarıyla güvenliği sağlanmış ve tehlikeli madde 

taşımacılığın uygun araç ekipman ve personelle yapı-

lan taşımacılığın güvenli olduğu kabul edilerek ilave kı-

sıtlamalar getirilmemelidir. Bu tür kısıtlamalar sevkiyat 

planlarını ve maliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. 

STANDARD- Bu konuda çözüm önerileriniz var mı? 

E. METİN- Akaryakıt ve LPG’nin nihai tüketicilere gü-

venli ve emniyetli olarak ulaştırılması amacıyla, uzun 

yıllardan beri   gerek araç/ekipman gerekse personel 

anlamında   önemli yatırımlar yapan sektörümüz bun-

dan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla ve mevzuatlar 

çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek gayretindedir. 

Bununla birlikte ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığı 

konusu sadece akaryakıt ve LPG taşımacılığının konu-

su değildir. Ülkemiz yollarında taşınan çok farklı miktar-

da ve boyutta tehlikeli maddenin de aynı hassasiyetle 

ele alınması ve diğer tehlikeli maddelere ilişkin büyük-

lüklerin de ortaya konulması gerekmektedir.   

STANDARD- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması kap-
samında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün kurulmasının 
akaryakıt ve lojistik sektörünü nasıl etkilemesini 
bekliyorsunuz? Genel Müdürlükten temel bek-
lentileriniz neler? 

E. METİN- Bakanlığımızın altındaki bu yapılanmayı 

son derece olumlu buluyoruz. Kara, hava, demir yolu, 

deniz yoluyla taşınan tüm tehlikeli maddelerin tek bir 

genel müdürlük tarafından koordinasyonu, hazırlanan 

mevzuatların birbirleriyle uyumu ve etkinliğinin sağlan-

ması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin (toplam km, taşı-

nan tehlikeli yük miktarı, kullanılan araç sayıları, tehlikeli 

maddelerin cinsi, sürücü sayıları, eğitim çalışmalar vb.)  

istatistiki bilgilerin belirli bir formatta toplanmaya baş-

lanması ve düzenli olarak belirli periyodlarda kamuyla 

paylaşılması, kısa orta ve uzun vadede eylem planları-

nın oluşturulması, sektörleri gruplayarak belirli aralıklar-

la bir araya gelinmek üzere toplantılar/komiteler oluştu-

rulması, yeni genel müdürlüğümüzden beklentilerimiz 

arasındadır.  

STANDARD- 1 Ocak 2014 yılına kadar “kademeli 
olarak” yürürlüğe girecek olan ADR Yönetmeliği 
akaryakıt ve lojistik sektörünü nasıl etkileyecek? 
ADR’ye uygun olmayan çok sayıda araç ne ola-
cak?

E. METİN- Ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığının 

kapsamında değerlendirilmesi gereken 25 bine yakıt 

araç ve sürücü bulunuyor. ADR’ye uygun araç sayı-

sı ise 600-650 civarında. Sürücü eğitimleri de ayrıca 

ele alınması gereken bir konu. Üye şirketlerimizin kendi 

nakliyelerinde kullandıkları araç ve personel açısından 

geçiş, yıllar önce tamamlanmış durumda. Ancak bun-

lar dışında kalan mevcut araçların durumu ve tanker 

sürücülerinin eğitimi konuları bu geçişin daha uzun bir 

zamana yayılmasını zorunlu kılıyor. 
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İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için üretim, 

taşıma ve sanayileşme kaçınılmazdır. Nüfus artışı, in-

sanların ekonomik gücüne bağlı olarak değişen ve 

yükselen beklentileri ile otomotiv sektöründeki rekabet 

bireysel hareket özgürlüğünü artıran otomobil sayısının 

tüm dünyada hızla artmasına sebep olmaktadır.

Mal veya hizmet üretiminde, yolcu ve yük taşımacılığın-

da, her türlü endüstriyel ve sanayi faaliyetlerinde enerji 

kullanılmaktadır. Tüm dünyada enerji ihtiyacının çok 

büyük bir kısmı, petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil 

kaynaklardan karşılanmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde 

nükleer ve hidrolik kaynaklardan enerji üretilmektedir. 

Enerji, ülkelerin ekonomik gelişmesi ve toplumsal kal-

kınmasının en önemli etkenlerden birisidir.

Birçok endüstrinin ham maddesi olan petrolün önemli 

bir kısmı motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılmak-

tadır. Yani yakılarak yok edilmekte ve aynı zamanda 

kaçınılmaz olarak kirletici emisyon salınımlarına sebep 

olmaktadır. Hem enerji kullanımında hem de enerji üre-

timinde çevremiz olumsuz olarak etkilenmektedir. Can-

lı varlığının devamı için olmazsa olmaz soluduğumuz 

hava, tüm bu faaliyetlerden çevrenin en çok etkilenen 

unsurudur.

Hemen hemen tamamı fosil yakıt kullanan kara, deniz 

ve hava yolu taşımacılığının kullandığı enerji, toplam 

enerji kullanımı içinde ciddi oranlara varmıştır. Taşıtlar-

dan kaynaklanan emisyonların sera etkisi yapan gaz 

salınımı da hava kirliliğinin artmasının yanı sıra küresel 

ısınma ve iklim değişikliğindeki en büyük etkenlerden 

birisi olmaktadır. Dolayısıyla her geçen gün soluduğu-

muz havanın kalitesi biraz daha bozulmakta, dünya-

mızın doğal dengesi olumsuz etkilenmekte ve toplam 

kirletici emisyon miktarındaki artış, dünyamızın ekolojik 

dengesinde geri dönülemeyecek bozulmalara neden 

olmaktadır. 

Taşıtların eksoz emisyonlarında kirletici unsur olarak or-

taya çıkan CO, HC ve NO
x
 gazlarını solumak zehirlen-

meye, kansere veya bir başka hastalığa neden olacak-

tır. Modeli biraz daha yeni olan benzinli araçların ekzoz 

sisteminde katalitik konvertör kullanılarak emisyonlar 

biraz düşürülmüştür. CO, HC ve NO
x
 emisyonları LPG 

yakıtlı taşıtlarda benzine oranla daha düşük seviyelere 

indirilebilmektedir.

İçten yanmalı motorlara sahip taşıtlardan kaynaklanan 

egzoz emisyonlarının çevreye verdiği zararları azalta-

bilmek için ekonomik olarak temin edilebilir ve güvenli 

olarak kullanılabilir alternatif yakıtlar araştırılmakta ve 

geliştirilmektedir. Motor ve araç teknolojisinin gelişme-

siyle birlikte ekonomikliği, ulaşılabilirliği, taşınabilirliği, 

depolanabilirliği ve olumsuz çevresel etkisi en az olan 

alternatif yakıtlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) petroldeki en hafif hidro-

karbonlardan meydana gelmektedir. Normal hava şart-

larında gaz, basınç altında ise sıvı hale dönüşmekte ve 

daha küçük bir hacimde küçük araçlarda bile depola-

nabilmektedir. Yeryüzündeki rezervinin çok fazla olma-

sı, taşınabilir olması ve diğer yakıtlara göre biraz daha 

ekonomik olarak elde edilmesi gibi sebeplerden dolayı 

motor yakıtı olarak kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.

Genellikle km başına düşen yakıt maliyeti ticari olsa da 

olmasa da araç sahiplerinin tercihlerini en fazla etkile-

yen unsurdur. Kuyulardan petrol çıkarılırken veya rafi-

nerilerde petrol işlenirken, yan ürün olarak elde edilen, 

ayrıca yer altındaki doğal gaz yataklarından da çıkarıla-

rak üretilen LPG’nin diğer yakıtlara göre biraz daha ucuz 

olması hızla yaygınlaşmasındaki en önemli etkendir.

Benzinli araçların mevcut motorlarında büyük bir deği-

şiklik yapılmadan yakıt sistemleri çift yakıtlı motor hali-

ne düşük bir maliyetle dönüştürülebilmektedir. Araç ve 

motorunda kalıcı bir değişiklik yapılmadan aracın aynı 

motor ile çift yakıtlı sisteme dönüşümü birkaç saatte 

tamamlanabilen bir tadilat ile gerçekleştirilmektedir.

LPG‘li ve benzinli araçlar ile gerçek yol şartlarında veya 

laboratuvarlarda akademisyenlerimizin yapmış oldu-

ğu birçok deneysel çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda 

mukayeseli olarak araçların hem güç ve performans-

larındaki, hem yakıt tüketimlerindeki ve hem de eksoz 

emisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Bu çalışma-

lara ait yayınlardaki ortak tesbitlerin bir kısmı aşağıda 

belirtilmiştir.

Testlerin sonucunda LPG’li çalışmada CO ve HC emis-

yonlarının benzinli çalışmaya göre genel olarak daha 

düşük çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki yakıtlı ça-

lışmada da sabit hız, yokuş tırmanma ve inme aşama-

larında emisyon değerlerinin önemli ölçüde değiştiği 

belirlenmiştir.

Gerek benzin gerekse LPG ile çalışmada egzoz emis-

yonlarının HFK (hava fazlalık katsayısı)’na bağlı olarak 

yani aracın teknolojisi, yapısal özellikleri, ateşleme sis-

temi ve bakımlı olmasına göre değiştiği belirlenmiştir.

Deney sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, çok 

basit bir sistemle motora sevk edilse bile LPG’nin ben-

zine oranla daha temiz bir yakıt olduğu söylenebilir. Ta-

şıtların çevre kirliliğindeki büyük rolü dikkate alındığın-

da, egzoz emisyonlarındaki küçük bir iyileşmenin bile 

çevre kirliliğinin azalmasında önemli katkıları olacağı 

unutulmamalıdır.

Alternatif yakıt olarak benzinli veya dizel motorlarda, 

alkol, metan, hidrojen, bitkisel yağlar, CNG veya bun-

ların karışımları kullanılabilmektedir. Ancak günümüzde 
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sürdürülebilirliği, ulaşılabilirliği, depolanabilirliği/taşına-

bilirliği, ekonomikliği vb. nedenlerden dolayı LPG/CNG 

yaygın olarak kullanılmaktadır.

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı maalesef emisyon 

değerlerinin düşük olması ile çok fazla ilgilenmemekte-

dirler. Daha çok ilk yatırım (tadilat) maliyeti, birim yakıt 

fiyatının ucuz olması, motorda ve yakıt sisteminde çok 

fazla değişiklik gerektirmemesi, aracın performansında 

önemli kayıp oluşturmaması, işletme ve periyodik ba-

kım maliyetine göre tercihlerini yapmaktadırlar.

LPG/CNG gibi gaz formundaki yakıtlar, silindir içinde 

yanma odasında iyi bir hava/yakıt karışımı oluşturulma-

sı, dağılımı, ateşlenmesi, tutuşma ve yanma hızı, yan-

manın kontrolüne en az zorluk göstermesi ve emisyon 

değerlerinin düşük olması sebebi ile ideal yakıt olarak 

bilinmektedirler. Diğer alternatif yakıtlar ise maliyetleri-

nin yüksek olması, depolama güçlükleri ve temininin 

zor olması gibi nedenlerle yaygın olarak kullanılma-

maktadır.

Dünyada birçok ülkede LPG alternatif otomobil yakıtı 

olarak kullanılmaktadır. LPG ile çalışan araç sayısı 15 

milyonu geçmiş ve günden güne artmaktadır. Kalaba-

lık şehirlerde artan hava kirliliği nedeniyle birçok ülke 

özellikle şehir içi ulaşımında LPG’yi cazip hale getiren 

önlemler almaktadır. Yaz aylarındaki motorlu 

araçlardan kaynaklanan hava kirliliği nedeniy-

le bazı büyük şehirlerdeki taksilerde zorunlu 

hale getirilmiştir.

Tüm içten yanmalı veya patlamalı motor-

lardan CO, NO
x
, hidrokarbonlar, kurşun, 

CO
2
, partikül madde emisyonları salın-

maktadır. Emisyonlar yakıtın fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ile doğrudan ilgilidir. 

Ancak kullanıldığı aracın teknolojisi yan-

ma işlemine ve çevre karakteristikleri-

ne de bağlıdır. Dizel, benzin, kurşunsuz 

benzin ve LPG karşılaştırıldığında hepsi-

nin C, NO
x
 ve yanmamış hidrokarbonlar 

ürettiği görülür. Kurşun sadece benzinden 

kaynaklanmakta, diğer yakıt emisyonları için-

de görülmemektedir. Yanma sonucu oluşan 

zehirli parametreler LPG eksoz emisyonları içinde 

diğer kayıtlara oranla çok az görülmektedir. Ayrıca, 

LPG'nin katkı maddeleri içermemesi ve kimyasal bile-

şenleri nedeniyle yanmamış hidrokarbonları diğer ya-

kıtlara nazaran daha az zehirli olduğu görülmektedir.

LPG kurşun içermediğinden dolayı kanserojen olan al-

dehit anhidrit çıkarmaması, % 8-15 arasında bir ener-

ji ekonomisi sağlaması da LPG’nin çevre açısından 

avantajları arasında yer almaktadır.

LPG ile benzin kıyaslandığında; 

* % 50 daha az Karbon Monoksit

* % 40 daha az Hidrokarbonlar

* % 35 daha az Nitrojen Oksitleri

* % 50 daha az Ozon

Motorin ile kıyaslandığında;

* % 90 daha az Partiküller, Hidrokarbonlar ve Karbon 

Monoksit

* % 50 daha az Nitrojen Oksitleri atmosfere yayıldığı 

tesbit edilmiştir (Millbrook testleri 1997/1998),

Trafikteki araçlardan kaynaklanan partiküller nedeniyle 

her yıl binlerce insanın hastalandığı, iş gücü kaybına 

neden olduğu ve öldüğü sağlık istatistiklerinde gö-

rülebilir. LPG emisyonları içindeki partiküllerin % 90 

oranında daha az olduğu görülmektedir. Yine sağlık 

açısından çok önemli olan ve kesinlikle önlem alınma-

sı gereken Nitrojen Oksitler de araçlarda yakıt olarak 

LPG kullanımı ile azaltılabilir. Gaz formundaki LPG’nin 

kullanımı, benzinli ve dizel araçlara oranla motor sesi-

ni % 50 azaltmaktadır. Şehirlerde gürültü kirliliğinin en 

büyük kaynağı araç trafiğidir. Günlük hayatın büyük bir 

kısmında trafikle iç içe yaşamak zorunda olan insanlar 

için gürültü kirliliği çok önemlidir.



Dünya piyasalarında enerji giderlerinin bütçelerde en 

büyük paylara sahip olması hükümetleri önlem almaya 

zorlamaktadır. Çevreci ve ekonomik bir alternatif yakıt 

olan LPG ‘nin kullanım miktarlarının artırılması, tüketici-

lerin tercih etmesi için cazip hale getirilmesi enerji politi-

kalarında öncelik verilmesi gereken en önemli konudur.

LPGotogaz Dergisinde yayınlanan bir makalede Av-

rupa Komisyonunun “Gelecekte Ulaşım Yakıtları 

Raporu”nda 2050 yılına kadar petrole alternatif yakıtlar 

ile ilgili öngörülerinde elektrik, hidrojen, metan, bio ve 

sentetik yakıtlar gibi LPG’nin de geleceğin yakıt alter-

natifl eri içinde giderek daha da fazla önem kazanacağı 

belirtilmektedir.

Kara, demir yolu, deniz ve hava ulaşımının ayrıntılı ola-

rak incelendiği rapor, karbon emisyonlarının 2050 yılına 

kadar % 80 ile % 95 oranında azaltmayı hedefl eyen 

Avrupa ülkeleri için bir yol haritası niteliğini taşıyor.

Düşük karbonlu ve karbonsuz alternatif türlerinin kısa, 

orta ve uzun vadede daha fazla kullanılması için inisi-

yatif alınması çağrısında bulunan rapora göre LPG ka-

rayolu yolcu ve yük taşımacılığı ile kısa mesafeli deniz 

taşımacılığında etkili bir alternatif yakıt olarak tanımla-

nıyor.

Hâlihazırda dünyada en fazla kullanılan alternatif yakıt 

olan LPG’nin geleceğin ulaşım yakıtları arasında iklim 

değişikliği ile mücadelede de dâhil olmak üzere pek 

çok avantaj sunduğu dile getiriliyor. Rapora göre pet-

role alternatif olacak yakıtların kolay ulaşılır, hesaplı ve 

güvenilir olması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu raporu karbon salınımların azaltıl-

masıyla ilgili hedefl ere ulaşabilmek için hem siyasi hem 

de düzenleyici kurumların alternatif yakıtların geliştiril-

mesi ve piyasaya sunulmalarında destek ve yönlendir-

melerinin önemini de vurguluyor.

Gelecek 10 yılda sıvı hidrokarbon yakıtların piyasalarda 

ağırlığını koruyacağı öngörüsüne yer veren rapor, elekt-

rik, hidrojen, metan, bio ve sentetik yakıtlar ile LPG kul-

lanımının istikrarlı bir şekilde artacağını belirtiyor.

Sonuç olarak; LPG araç yakıtı (otogaz) olarak diğer ya-

kıtlarla çevresel faktörler göz önünde bulundurularak 

karşılaştırıldığında;

-  LPG’nin oktan sayısının yüksek olması ve gaz fazın-

da hava ile daha iyi bir karışım sağlanması nedeniy-

le yanma verimi daha yüksektir. Bunun sonucunda 

benzin ve dizel yakıtına göre egzoz emisyonu daha 

az kirleticidir.

-  LPG silindir içine tamamen buharlaşmış olarak gir-

diğinden motor yağının ömrünü uzatmaktadır. Bu 

nedenle LPG’li araçlarda daha az kullanılmış atık 

yağ oluşur.

-  Silindirde karbon birikimi olmadığından vuruntuya 

sebep olmaz. Motorun ve aksamlarının ömrünü 

uzatır. Bu nedenle yağ filtresi, yıpranmış mekanik 

parça vb. daha az kullanılmış katı atık oluşur.

Gaz, sıvı ve katı atıklarda azalma olacağı görülmektedir.

Kamu ve özel sektör ile meslek örgütleri ve sivil toplum 

örgütlerinin çevre ile ilgili olarak belirlenecek politika-

lar, konulacak hedefl er, gerçekleştirilecek projelerde 

LPG’nin etkisi ve geleceğinin tartışılması, göz önünde 

bulundurulması gerekir. Bunun için de kamuoyunda 

yeteri kadar bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması 

sektörün görevidir. Her fırsat değerlendirilerek, her or-

tamda, yapılabilen tüm aktiviteler ile doğru kullanıldı-

ğında çok güvenli olan otogazın faydaları ve çevresel 

etkileri konusu anlatılmalıdır.

Otogaz, 8.500 civarındaki dolum istasyonu sayesinde 

günümüzde yaygın ve kolay ulaşılabilen bir alternatif 

yakıt olarak kullanılmaktadır. Otogazın, çevre ve solu-

duğumuz hava kalitesi ile ilgili faydaları ve sürdürüle-

bilirliği, dünyada birçok hükümetin otogazın çevresel 

faydalarını göz önüne alarak uyguladıkları çeşitli teşvik-

ler, böylece hem sağlık giderlerinde azalma sağlanması 

ve hem de enerji çeşitliliğinin artırılması gibi konuların 

karar vericilerin dikkatini çekmesi ve gündemine alması 

için sektördeki herkes her fırsatı değerlendirmelidir.
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 Otomotiv Yakıtları Pazarındaki Gelişmeler: 

•  EPDK ve PETDER verilerinden yapılan derlemelere 

göre 2011 yılında Benzinler, Motorinler ve LPG Oto-

gaz toplamından oluşan otomotiv yakıtları toplam 

tüketimi 2010 yılına göre % 4,4 artarak 24,8 milyon 

m3 olarak gerçekleşmiştir. 2011 döneminde, bir ön-

ceki yılın aynı dönemine göre; 

•  Toplam motorin tüketimi (motorin ve kırsal motorin) 

% 5,7 artarak 17,4 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. 

•  Toplam benzin tüketimi % 5,4 oranında azalarak 

yaklaşık 2,6 milyon m³ olmuştur. 

•  Otogaz LPG tüketiminin ise yaklaşık % 6,0 oranın-

da artarak 4,7 milyon m3 olduğu hesaplanmaktadır. 

Böylece litre bazında otogaz tüketimi benzinin iki 

katına yaklaşmıştır. 

Diğer Sektörel Gelişmeler: 

•  2011’de standard benzin ve motorine ilave 
olarak yeni motorin türleri de piyasaya girdi: 

2011 yılında petrol piyasasında benzin, motorin gibi 

standard ürünlerin yanı sıra özel motorin türleri de Türk 

tüketicilerine sunulmaya başlandı. 1 Ocak tarihi itibarı 

ile motorinde 10 ppm kükürt uygulamasının başlama-

sı ile birlikte sektördeki bazı şirketler tüketicilerine, tüm 

araçlar için uygun olan standard motorinin yanında 

farklılaştırılmış özel motorin türlerini de sunmaya baş-

ladılar. Sektördeki rekabeti de geliştiren bu tür uygu-

lamalar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

tüketicilerin seçeneklerine bu yıl itibarı ile sunulmaya 

başlandı. Bu ürünlerin fiyatları, yine Akdeniz ülkele-

rindeki örnekleri ile karşılaştırıldığında, vergisiz olarak 

9-10 kuruş ucuz görünüyor. 

•  Akaryakıt istasyonlarında otomasyon uygula-
ması devreye girdi. 

EPDK’nın almış olduğu Kurul Kararı ile akaryakıt istas-
yonlarında otomasyon uygulaması 1 Temmuz itibarı ile 
tüm Türkiye’de başlamış bulunmaktadır. Petrol Sanayi 
Derneği olarak başından beri desteklediğimiz ve etkin 
bir şekilde uygulanması için çalıştığımız bu uygulama-
nın, sektörde kayıt dışının azaltılması açısından yeni ve 
ilave bir adımı daha oluşturması hedefl enmektedir. Ra-
porun hazırlandığı dönemde otomasyon uygulamasına 
ilişkin usul ve esasların yayınlanması beklenmekte olup 
buna yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer petrol ürünlerindeki pazar gelişmeleri: 

EPDK tarafından yayınlanan en son sektör verileri 
ile bağımsız bir kuruluş olan PwC tarafından yapılan 
sektör veri analizi raporları kaynak kullanılarak yapılan 
hesaplamalar, Otogaz’ın toplam % 71’ini oluşturduğu 
LPG tüketiminin, dökme ve tüplü LPG’deki daralmaya 
rağmen, otogaz pazarındaki büyümenin etkisi ile yak-
laşık % 2,3 arttığını göstermektedir. Fuel oil ve kalyak 
türlerinden oluşan siyah ürün pazarındaki son yıllardaki 
sürekli daralma bu yıl da devam etmiştir. Siyah ürünle-
rin tüketimi, geçen yıla göre % 4,9 azalarak 793 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Türkiye’nin toplam 
yağlama yağları tüketiminin bir önceki yıla göre yaklaşık 
% 0,9 oranında azalarak 411 bin ton olarak gerçekleş-

tiği hesaplanmaktadır. 

Özet Tablo: -1 

*  EPDK Petrol ve LPG Piyasası Sektör Raporları değerleri ve 
PETDER verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

 Akaryakıt verileri 13 ve Yağlama Yağları verileri 6 dağıtıcıdan 
gönüllülük esasına göre temin edilerek hesaplanan Ülke top-
lamıdır. 
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Özet Tablo: -2 

* EPDK web sayfasında yayınlanan 8 akaryakıt şirketinin (İs-
tanbul Avrupa yakası) verilerinden hesaplanmıştır. 

** Kaynak : Argus Monthly report 

*** Toplam tüketim verileri kullanılarak hesaplanmıştır. (Akar-

yakıt için beyaz ve siyah ürünler dahil, madeni yağ hariçtir.) 

Sektörel Büyüklükler / İşlem Hacimleri 

Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal bü-

yüklük 2011 yılında, yükselen petrol fiyatlarının, artan 

tüketimin doğal sonucu olarak artmış ve 86,6 milyar 

TL’ye ulaşmıştır. 

Aşağıdaki iki grafik akaryakıt ve LPG için hesaplanan 

sektör büyüklüklerini ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak 

göstermektedir. Akaryakıt +LPG sektöründeki işlem 

büyüklüğü 2011 yılında yaklaşık % 22,7 artmış ve 86,6 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde LPG 

sektör büyüklüğü % 16,1 artarak 11,6 milyar TL ol-

muştur. 

Şekil 1: 2010 ve 2011 yıllarında haftalık ortalama olarak Akdeniz piyasalarındaki Brent tipi 

ham petrol ($/varil), motorin ve benzin fiyatlarının ($/ton) gelişimi

Şekil 2: 2011 yılında döneminde Akdeniz piyasalarında ve Türkiye pompa fi-

yatlarında değişim oranları (%, bir önceki yılın aynı dönemine göre)

SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER: 

a) Dağı  m sektörü son dönemde  cari kârlılıkların bü-
yümediğini ve bu durumun ya  rımları etkilediğini belir-
 yor. 

Dağıtım şirketleri ve bayilerin son dönemde basına 

yansıyan açıklamaları, halka açık şirketlerin bilançoları 

dağıtım sektörünün kârlılıkları üzerinde yeni tartışmaları 

başlattı. Fiyat esaslı tartışmalar 2011 yılında EPDK’nın 

Ekim ayı içinde akaryakıt dağıtım şirketlerine, ağırlıklı 

olarak motorin piyasasındaki farklılaştırılmış ürünlerin 

fiyatlandırması ile ilgili göndermiş olduğu yazı ile tekrar 

oluştu. Türkiye enerji piyasalarında liberalleşme süre-

cinin öncüsü konumundaki petrol piyasasına müda-

hale niteliğinde olan bu yazılı girişimi takiben, dağıtım 

şirketleri özellikle katkılı ürünlerin pompa fiyatlarında 

değişikliğe gitmişler, bu ürünlerin tüketicilere ilave bir 

seçenek olarak sunulduğunu belirtmişler ve bununla 

beraber sektördeki kârlılığın önemli bir sorun olduğuna 

da işaret etmişlerdir. 

Petrol piyasasında son birkaç yıllık dönemde, tavan 

fiyat uygulaması, intifa sözleşmelerinin mevcut sözleş-

meleri de kapsayacak şekilde beş yıl ile sınırlanması, 

promosyonların sınırlandırılması, özel ya da farklılaştı-

rılmış ürünler üzerinden piyasaya müdahale gibi yakla-

şımların rekabeti olumsuz etkilediği ve piyasadaki yatı-

rım ortamına zarar verdiği çeşitli rapor ve açıklamalara 

yansımış bulunmaktadır. Buna ilave olarak kangren 

halini alan ve bir türlü tam olarak çözümlenemeyen 10 

numara vb. gibi kayıt dışı ya da sahte akaryakıt faaliyet-

lerinin önünün alınamaması, kurallara saygılı davranan 

oyuncuların karşılaştıkları haksız rekabet karşısında sü-

rekli pazar kaybetmelerine neden olmaktadır. 

Akaryakıt dağıtım sektörünün brüt masraf payı/
marjı son beş yıldır TL bazında artmamış, önemli 
büyüklükte enfl asyon kaybına uğramıştır. 

EPDK tarafından yayınlanan aylık sektör raporlarındaki 

rafineri fiyatları ve İstanbul Avrupa yakası pompa fiyat-

$/Varil; Brent 
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ları dikkate alınarak yapılan genel bir değerlendirmede, 

ortalama olarak son beş yıldır, dağıtım sisteminin (bayi 

+ dağıtıcı) toplam brüt masraf payının (marj) TL bazında 

artmadığı görülmektedir. Bu durum doğal olarak dağıtı-

cı ve bayilerde kârlılığı olumsuz etkilemekte ve özellikle 

son dönemde kamuoyuna yansıyan haber ve yorum-

lardan da görüleceği üzere dağıtım sektörünün yatırım-

ları ve piyasaların öngörülebilirliği açısından olumsuz bir 

tablo ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3. Akaryakıt dağıtım sektörünün (Dağıtıcı + Bayi) tüm masraf ve kâr pay-
larının yer aldığı toplam brüt marjların (İstanbul Avrupa yakası ortalama tavan 
pompa fiyatları- standard benzin ve motorin- baz alınarak, EPDK’ca yayınla-
nan rafineri toptan fiyatları üzerinden hesaplanmıştır) son beş yıl içindeki ge-
lişimi (TL/lt) 

Kaynak: PwC Perakende Akaryakıt Dağıtım Sektörü ve Getiri Analizi Rapo-
ru-2011 

Şekil 4. Enfl asyon etkisinden arındırılmış olarak akaryakıt dağıtım sektö-
rünün (Dağıtıcı + Bayi) tüm masraf ve kar paylarının yer aldığı toplam brüt 
marjların(İstanbul Avrupa yakası ortalama tavan pompa fiyatları standard ben-
zin ve motorin- baz alınarak, EPDK’ca yayınlanan rafineri toptan fiyatları üze-
rinden hesaplanmıştır) son beş yıl içindeki gelişimi (TL/lt) 
Kaynak: PwC Perakende Akaryakıt Dağıtım Sektörü ve Getiri Analizi Rapo-
ru-2011 

Dağıtıcı ve bayilerin tüm masraf, yatırım payı ve kârlarını 

karşıladıkları, masraf payı/marj olarak isimlendirilen bu 

bölüm dağıtım sektörünün bir anlamda ticari varlığının 

güvencesi niteliğindedir. Tavan pompa fiyatlarından 

vergi ve ilan edilen ürün fiyatlarının düşmesi ile hesap-

lanan ve şirket bazında bilgilerin yer almadığı teorik ola-

rak hesaplanan bu marj 2007 yılından bugüne kadar, 

TL bazında sadece enfl asyon karşısında % 25 civa-

rında erimiştir. 2010 Rekabet Kurumu Kararı sonucun-

da dağıtıcılarca bayilere mevcut sözleşmelerin tekrar 

yenilenmesi ve beş yıl ile sınırlandırılması karşılığında 

ödenen sözleşme yenileme ücretleri, mevzuattan kay-

naklanan zorunlu yatırımlar ve maliyet artışları, artan 

finansman yükü gerekse enfl asyon karşısında sürekli 

eriyen dağıtıcı marjları yatırım ortamını ve ticari sürdürü-

lebilirliği olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. 

b) 10 Numara yağ sorunu yapılan ÖTV düzenlemesine 
rağmen büyüyen bir sorun olarak gündemde: 

Maliye Bakanlığı, toplum ve çevre sağlığı için çok 

önemli bir tehdit olan 10 numara yağ adı altında piya-

sada yaygın bir şekilde yapılan sahte, hileli akaryakıt 

faaliyetlerinin önüne geçmek ve vergi kaybını ortadan 

kaldırmak için 14 Eylül’de yayınlanan Bakanlar Kurulu 

kararı ile yağlama yağlarında ÖTV düzenlemesine gitti. 

Bu düzenlemeyi takiben 21 Eylül tarihinde yaptığı tecil 

terkin mekanizmasına ilişkin değişiklik ile de sorunun en 

büyük bölümü olan tecil/terkin yönteminde kullanılan 

YMM raporlarına ilişkin ilave ve önemli düzenlemeler 

yaptı. Buna göre yağlama müstahzarlarının kilogramda 

30 kuruş olan ÖTV miktarı, 1,065 TL’ye yükseltilerek 

diğer yağlama yağlarıyla eşitlendi. Ancak bu ürünler-

deki tecil oranının da yüzde 95’ten yüzde 98,75’e çı-

karılmasıyla, bir anlamda yapılan ÖTV artışından imalat 

sanayinin etkilenmemesi hedefl endi. 

Bununla birlikte EPDK, yine kamuoyuna yansıyan ra-

porlarında soruna bir çözüm olarak gündeme getirdiği 

Madeni Yağ Tebliği de yürürlüğe girdi. Ayrıca hem Ma-

liye hem de EPDK’nın bu önemli girişimlerine rağmen 

piyasadaki gözlemler, sorunun henüz önlenemediğini 

ve sınai mamul üretiminde kullanılacağı beyan edilerek 

artırılan ÖTV tutarını ödemeksizin temin edilen yağla-

rın tekrar 10 numara olarak piyasaya girmeye devam 

ettiğini göstermektedir. Nitekim son günlerde basına 

yansıyan haberlerde büyük miktarlarda 10 numara yağ 

sevkiyatının devam ettiğini ve birçok aracın hileli/sahte 

akaryakıt olarak ifade edilen bu gibi ürünleri kullanma-

ya devam ettiği görülmektedir. 

Bunun öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’nca 12 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan Ma-

deni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumuna 

İlişkin Tebliğin önemli bir amacı olan 10 numara yağ 

adı altında yapılan sahte akaryakıt faaliyetlerinin önlen-

mesinin amaçlandığı açıklanmıştı. Gelinen aşamada 

alınmaya çalışılan tüm idari ve yasal tedbirlere rağmen 

10 numara yağ sorunun devam ettiği görülmektedir. 

Aşağıdaki tablo ve grafik yurt içi piyasaya 12. ay sonu 

itibarı ile Talep Fazlası olarak ve ağırlıklı olarak ithalat 

yolu ile giren yağlama yağları miktarını göstermekte-

dir. Bu tablo ve grafiğe göre Aralık ayı sonu itibarı ile 

piyasaya giren İhtiyaç Fazlası olarak sürülen yağlama 

yağı miktarı 1.047.987 ton olarak görülmektedir. Bu 

veri geçen yıla göre 10 numara yağ adı altında yapılan 

faaliyetlerin boyutunun da arttığını göstermektedir. Bu 

durum aşağıdaki grafikte açıkça görülmektedir. 
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Şekil 5. Yurt içi piyasaya talep fazlası olarak ithalat yolu ile giren yağlama yağları miktarı 

Bu tablolar, yurt içi piyasaya giren yağlama yağlarındaki 

ihtiyaç fazlası (yurt içi tüketim + ihracattan arta kalan 

miktar) yağlama yağlarındaki artışı açıkça ortaya koy-

maktadır. Yağlama yağları ile motorin ÖTV’si arasında-

ki farkın ve aynı zamanda sınaî üretimi teşvik amaçlı 

olarak geliştirilen Tecil/Terkin uygulamasının kötüye 

kullanılmasının sonucunda on numara yağ adı altında 

yapılan faaliyetlerin sürekli olarak arttığı görülmektedir. 

Bu büyüklükte bir sahte akaryakıt faaliyetinin 
2008 yılında yapılan vergi düzenlemesini takip 
eden dönemde Türkiye ekonomisine neden oldu-
ğu vergi kaybı 5,0 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. 

c) EPDK’nın, benzin ve motorinde her yıl kademeli ar  -
rılmak üzere yerli tarıma dayalı biyoyakıt ka  lmasını zo-
runlu kılan kararı yürürlüğe girdi. 

EPDK Eylül ayında biyoyakıtlar ile ilgili nihai kararını bir 

tebliğ halinde yayınladı. Yayımlanan tebliğe göre ben-

zinlere yerli tarım ürünü biyoethanol katılması 1 Ocak 

2013 tarihinden itibaren % 2, motorine ise biyodizel 

katılması 1 Ocak 2014 tarih itibari ile % 1 ile başlaya-

cak şekilde zorunlu olacak. Harmanlanacak miktarlar 

en geç 2016 yılına kadar ve en fazla % 3’e ulaşacak 

şekilde kademeli olarak artırılıyor. Biyoethanol ile ilgili 

kararda öngörülen takvim ve hedefl er sektörün genel 

yaklaşımları ile uyumlu, ancak harmanlama işleminin 

kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağı henüz kesin-

lik kazanmış değil. EPDK yetkilileri ile yapılan görüşme-

ler, bu konunun önümüzdeki aylar içerisinde kesinlik 

kazanacağını gösteriyor. 

Söz konusu zorunlu harmanlama hedefl eri ülkemizin 

yerli tarım üretim kapasitesi açısından değerlendirildi-

ğinde (Bkz. Tablo 4); 

- Benzine harmanlanması zorunlu olan Biyoethanol 
üre  mi için yeterli miktarda yerli tarım ürünü üre  minin 
olduğu ve tesislerin teknoloji, kapasite ve kalite olarak 
bu talebi karşılayacak seviyede olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle biyoethanol konusunda önemli bir sorun bek-
lenmemekte ve önümüzdeki yıllarda biyoethanol’ün har-
manlanması için uygulamanın teknik olarak ne şekilde ya-
pılacağını gösterir açıklayıcı düzenleme beklenmektedir. 

- Biyodizelde ise 2016 yılından i  baren yıllık 500.000 
m3’ü aşacak düzeyde, standardlara uygun ve yerli tarım 
üre  mi biyodizel için gerekli miktarda yerli tarım ürü-
nü bitkisel yağ üre  minin olmadığı ve buna ilave olarak 
Türkiye’nin gıda ih  yacı için önemli bir miktarda bitkisel 
yağ açığının da olduğu ve bu açığın son yıllarda azalma-
dığı görülmektedir. Bu durum, zorunlu harmanlanacak 
biyodizel için yeterli üre  mi sağlayacak koşulların henüz 
ülkemizde oluşmadığını ve önümüzdeki yıllara yönelik 
öncelikle yeterli yerli tarım üre  minin oluşması için etkin 
tarım poli  kalarına ih  yaç duyulduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte biyodizel konusunda geçmiş yıllarda ya-
şanan olumsuz deneyimlerin, biyodizel adı al  nda, bugün 
10 numarada yaşandığı gibi, sahte ve kaçak akaryakıt faa-
liyetleri için kullanılan bir yöntem olduğu ve önümüzdeki 
yıllarda da tekrar sahte/kayıt dışı akaryakı  n adresi haline 
gelmesinin de şimdiden alınacak tedbirler ile önlenmesi 
gerekmektedir. 

Aşağıdaki tablo biyoyakıt olarak harmanlanması ge-

rekecek yerli tarım ürünü biyoyakıt miktarlarını yıllara 

göre, bugünkü tüketim miktarları üzerinden vermekte-

dir. Bu tablo gereği örneğin, 2016 yılında ~570.000 m3 

yerli tarım ürünü biyodizelin motorin ile harmanlanma-

sını gerektirecektir. Bu miktar ise Türkiye’nin her yıl ithal 

Tablo 3: Yağlama yağları tüketim tablosu 
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ettiği 1,5 milyon ton düzeyindeki bitkisel yağ ithalinin 

yanı sıra mevcut bitkisel yağ üretimini bugünkü seviye-

nin yaklaşık iki katına çıkarmasını gerekmektedir. 

Tablo 4: Tahmini olarak yıllara göre harmanlama miktarları 

Diğer Sektörel Gelişmeler-İlişkili Sektörler 

a) Petrol ve LPG Piyasasının Lisanslı 
Faaliyetlerindeki Gelişmeler: 

2011 yılı Aralık ayı sonu itibarı ile petrol piyasasında; 4 

rafineri, 50 dağıtıcı, 102 depolama tesisi, 12.326 istas-

yonlu akaryakıt bayisi EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet 

göstermektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) pi-

yasasında ise 70 dağıtıcı, 79 depolama tesisi, 9.377 

otogaz istasyonu, EPDK’dan lisanslı olarak faaliyet 

göstermektedir. Aşağıdaki tablo son beş yıl içindeki 

Petrol ve LPG piyasalarındaki lisans sayılarını vermek-

tedir. Tablodaki önemli birkaç konu: 

• Otogaz istasyon sayısı artmaya devam etmektedir. 

• Akaryakıt istasyon sayısı ilk kez 2011 yılında azal-

mıştır. 

• Akaryakıt dağıtım şirketi sayısı son üç yılda artmazken 

LPG dağıtım şirketi sayısı artmaya devam etmektedir. 

Tablo 5: Petrol ve LPG piyasalarında lisans sayıları (Kaynak; EPDK) 

Aşağıdaki grafikte ise akaryakıt istasyon sayılarının şir-

ketlere göre dağılımı verilmektedir. Bu grafikte kısmen 

belirsiz olan, ancak detaylı incelendiğinde ortaya çıkan 

bir durum ise ilk beş sırada yer alan dağıtım şirketlerinin 

bayi sayılarında meydana gelen kısmi azalmadır. 

Şekil 6. (33) 05.08.2010 – 29.12.2011 tarihlerindeki dağıtım şirketlerinin istas-
yon sayılarının karşılaştırılması 

b) Motorlu Taşıt Sayıları: 

Raporun yayınlandığı dönemde en son TÜİK verisi Ka-

sım ayına aittir. TUİK verilerine göre 2011 yılı Kasım ayı 

sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 16.042.526 adet 

taşıtın % 50,4’ünü otomobil,% 16,2’sini kamyonet, 

% 15,7’ini motosiklet, % 9,1’ini traktör, % 4,6’sını kam-

yon, % 2,4’ünü minibüs, % 1,4’ünü otobüs, % 0,2’sini 

ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır. 

2011 yılının ilk on bir ayı sonunda, bir önceki yıla göre 

trafiğe ilave olan araç sayısındaki net mukayeseli artı-

şın yaklaşık % 34 seviyesinde büyümesi, buna karşılık 

otomotiv yakıtları tüketimindeki %4,9’luk artış ile tam 

olarak paralel değil. Bu durum araçlarda artan yakıt 

verimliliğinin ve 10 numara yağ sorununun bir sonucu 

olarak yorumlanmaktadır. Basına yansıyan birçok ha-

ber bu sorunun yaygın bir şekilde devam ettiğini ortaya 

koymaktadır. 

Kullanılan yakıt cinsine göre otomobil sayısını gösterir 

TÜİK istatistikleri, motorin ve oto LPG kullanan araç 

sayısında artış, benzin kullanan araç sayısında ise azal-

ma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. 2010 yılı 

sonu itibarı ile toplam LPG kullanan araç sayısı 335.000 

adet, motorin tüketen 663.000 adet artarken, benzinli 

araç sayısının 34.000 adet azaldığı görülmektedir. 

Türkiye’de trafikteki toplam araç sayısının ve otomotiv 

yakıtları tüketiminin yıllara göre değişimi aşağıdaki gra-

fikte görülmektedir. 2004–2010 yılları arasında trafikte-

ki araç sayısı düzenli olarak artış göstermesine rağmen 

özellikle 2009 ve 2010 yıllarında otomotiv yakıtları tü-

ketimi sabit kalmıştır. Gerçek tüketimi tam olarak yan-

sıtmadığı düşünülen bu durumun 10 Numara yağ baş-

ta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. 

Şekil 7. (34 a) Trafikteki araç sayısı* ve otomotiv yakıtları tüketimi değişimi 

(Kaynak: TÜİK, PETDER, EPDK) * Motosiklet dahil edilmemiş 2011 Ekim ve-

rileridir. 
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Şekil 8. Kullanılan yakıt cinsine göre trafikteki araç sayısı (Kaynak: TÜİK) 

d) Diğer Endüstriyel ve Ekonomik Veriler: 

- Doğal gaz 

Doğal gaz ithalatı 2000 yılından 2008’e kadar sürekli 

artış göstermiş, 2009 yılında yaşanan krizin etkisiyle 

tüketim ve ithalat azalmıştır. 2011 yılının ilk on bir aylık 

döneminde 34,7 milyon m3 doğal gaz satışı gerçekleş-

miştir. Yıllara göre doğal gaz satışının değişimi aşağıda-

ki grafikte görülmektedir. 

Şekil 9. 2000-2011(*11 aylık) yılları arası Türkiye doğal gaz satışı (Kaynak: BOTAŞ) 

- Ekonomik Göstergeler 

2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle azalan 

enfl asyon göstergeleri, 2010 yılında özellikle üretim 

girdilerindeki ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle bir 

miktar artarak % 8,5 düzeyine çıkmıştır. 2011 yılına ait 

veriler üretici enfl asyon oranlarının bir miktar arttığını, 

tüketici enfl asyon verilerinin ise azalma eğiliminde ol-

duğunu göstermektedir. 

Şekil 10. 2004 -2011 yılları arasındaki enfl asyon değerleri (%) (Kaynak: TÜİK) 

Önemli makroekonomik göstergeler arasında değer-

lendirilen büyüme oranları, petrol sektörünün de yakın-

dan takip ettiği bir veridir. Ekonomik büyüme oranları 

aynı zamanda sınaî büyüme ile ilişkili olması, ulaşım 

sektörünü içermesi açısından özellikle motorin piyasa-

sına yansıyacak büyüme rakamları açısından önemli bir 

işaret oluşturmaktadır. 

Ülkemiz ekonomisi 2011 yılının üçüncü çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8,2 büyüdü. 2011 

yılının ilk çeyreğinde % 11 gibi çok üstün bir büyüme 

gerçekleştirmiş ve dünyada en hızlı büyüyen ülkeler 

arasında en üst sıralara yerleşmişti. Yapılan tahminler 

dördüncü çeyrek sonunda büyümenin % 6-7 ve yıllık 

büyümenin ise % 7,5-8,5 aralığında olacağını göster-

mektedir. Bu gelişmeler, özellikle taşıt sayısındaki re-

kor düzeydeki artışa rağmen, raporda da ifade edildiği 

üzere, akaryakıt tüketimine aynı oranda yansımamıştır. 

Aşağıdaki grafik, ekonomik büyüme ile toplam otomo-

tiv yakıtları tüketimindeki değişimi irdeleyen ve karşı-

laştıran veriler ile oluşturulmuştur. Genel olarak bakıl-

dığında ekonomik büyüme ile paralel bir gelişmenin 

otomotiv yakıtları tüketiminde de görüldüğü açıktır. An-

cak, özellikle 2010 ve takip eden dönemde bu denge 

bozulmuştur. Türkiye ekonomisinin 2011 yılsonunda 

da bu oranın % 7,5-8,5 seviyesinde gerçekleşmesinin 

beklenmesine rağmen otomotiv yakıtlarının tüketiminin 

% 4,4’de kalması dikkate değer bir durumdur. Büyük 

ölçüde 10 numara yağ sorunu ile ilişkilendirilebilecek 

olan bu durum raporun ilgili bölümlerinde detaylandı-

rılmıştır. 

Şekil 11.Yıllık otomotiv yakıtı tüketimi ve GSYIH’a göre büyüme oranları (%) 

(Kaynak: TÜİK, EPDK ve PETDER verileri) 

Kaynaklar

. Petrol ve LPG sektörüne ait veriler EPDK Petrol ve LPG 

Sektör Raporundan hesaplanarak elde edilmiştir. 

.  Bu raporda kullanılan diğer detay akaryakıt verileri toplam 

pazar payı yaklaşık % 95’in üzerinde olduğu hesaplanan 

13 akaryakıt dağıtım firmasının gönüllü katılım esasına 

göre bağımsız araştırma kuruluşuna verdikleri beyanların-

dan derlenmiştir. Bu gönüllü veri oluşturma sistematiğine 

katılmayan akaryakıt dağıtım şirketlerine ait bilgiler için 
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EPDK’dan temin edilen önceki dönem bilgileri kullanılarak 

hesaplama yapılmıştır. 

.  Raporda gönüllülük esasına dayalı olarak şirketlerin bağım-

sız denetim kuruluşu aracılığıyla PETDER’e verdiği madeni 

yağ verileri kullanılmıştır. Bu madeni yağ şirketlerinin azar 

payları toplamının 2010 yılı piçin Türkiye’nin % 65’ini temsil 

ettiği EPDK, PİGM ve Çevre ve Orman Bakanlığı verileri 

ile yapılan kıyaslamalarla tespit edilmiştir. Bu madeni yağ 

şirketlerinin pazar payı toplamları, 2011 yılı için hesapla-

nırken ürün kırılımları bazında detay çalışma yapılmıştır. 

Bu nedenle pazar payı toplamları % 45 ile % 72 arasında 

değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar veri sağlayan 

şirketlerin satış rakamları toplamı bazında madeni yağ sek-

töründe bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 12 oranın-

da artış gösterse de 2011 yılı için yapılan hesaplamadaki 

pazar payı toplamlarının ürün kırılımları bazında değişkenlik 

arz etmesi sebebi ülke toplamında bu artışın yansıması 

% 8‘e karşılık gelmektedir. 

.  Enfl asyon, GSMH, TÜFE, kur değerleri, taşıt sayısı ve top-

lam araç parkı verileri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

ve Merkez Bankası tarafından halka açık olarak yayınlanan 

değerler dikkate alınmıştır. Ham petrol fiyatları ve pompa 

vergi tutarları için kaynak olarak Argus ve Avrupa Komis-

yonu değerleri kullanılmıştır. 

.  Bu raporda kullanılan Türkiye tavan pompa fiyatları EPDK 

ve şirket web sitelerinden derlenmiştir. Avrupa ülkelerine 

ilişkin veriler için ise: 

.  Fransa verileri: Fransa Sanayi Ekonomisi ve İstihdam Ba-

kanlığı : www.prix-carburants.gouv.fr 

.  İspanya verileri: İspanya Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı 

http://www.mityc.es/energia/petroleo/Precios/Informes/

InformesMensuales/Paginas/Ind 

.  İtalya verileri: http://www.quotidianoenergia.it/check_up_

prezzi_qe.php 

.    Yunanistan verileri: Yunanistan Maliye Bakanlığı 

http://www.fuelprices.gr. Avrupa Birliği verileri: Avrupa 

Komisyonu, EC Oil Bulletin, http://ec.europa.eu/energy/

observatory/oil/bulletin_en.htm 

.  Sektördeki marjlara ilişkin veriler için PwC raporu kullanıl-

mıştır. 

85 MAYIS  2012



86

Türkiye LPG Piyasası 
Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme

Özgür  ÇAKIR
Enerji Uzmanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

LPG;

LPG, İngilizce Sıvılaştırılmış Petrol Gazları anlamı-

na gelen “Liquefied Petroleum Gases” ifadesinin baş 

harfl erinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. LPG, petrol 

rafinajından veya doğal gazdan elde edilir. LPG genel 

olarak propan, n-bütan, izo-bütan’dan oluşmakla bir-

likte değişik miktarda doymuş ve doymamış 2, 3, 4 ve 

5 karbonlu diğer hidrokarbonları da içerebilmektedir. 

LPG’nin en önemli özelliği normal koşullarda gaz alan 

hidrokarbon karışımının makul bir basınç ile kolaylıkla 

sıvılaştırılabilmesidir. Sıvılaştırılmış olan LPG'nin hacmi 

düşer ve taşıma, depolama, ölçme işlemleri kolaylıkla 

yapılabilir. Basınçlı kaplar içerisinde sıvı halde depola-

nan LPG, yanma işleminden hemen önce üzerindeki 

basıncın kaldırılması ile gaz hale geçer ve gaz fazında 

kullanılır. Normalde renksiz ve kokusuz olan LPG, bu-

lunduğu ortamda kullanıcılar tarafından kolaylıkla ayırt 

edilmesi için, etil merkaptan ile kokulandırılarak tüketi-

ciye sunulur.
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LPG’nin Dünyadaki ve Türkiye’deki Kullanımı;

1910’lu yılların başından beri ticari olarak kullanılan 

LPG, günümüzde dünya enerji ihtiyacının yaklaşık ola-

rak % 3’lük kısmının karşılanmasında kullanılmaktadır. 

Ülkemizde, LPG 1960’ların başından beri kullanılmak-

tadır. Özellikle doğal gazın ülkemizde yaygın olarak 

kullanılmaya başlamasından önce evlerde, hizmet sek-

töründe ve sanayide önemli bir enerji kaynağı olarak 

kullanılmış olup doğal gazın ulaştırılma şansı olmayan 

bölgeler için ve konutlarında doğal gaz alt yapısının 

kurum maliyelerini karşılayamayan tüketiciler için ha-

len vazgeçilmezdir. Ülkemizin enerji ihtiyacının yaklaşık 

olarak % 4’ü LPG’den karşılanmaktadır. 

LPG, enerji elde etmenin yanı sıra petrokimya sanayin-

de önemli bir ara madde olan polipropilen üretiminde 

yaygın olarak kullanıldığı gibi aerosol üretiminde itici 

gaz olarak ve buzdolabı ve soğutucularda soğutucu 

ajan olarak da kullanılmaktadır. Dünyada toplam LPG 

tüketimin dörtte birinden fazlası enerji elde etme amacı 

dışı kullanılmaktadır. 

LPG, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında 

önemli bir role sahip olmayı sürdürürken, zaman içinde 

sektörün yapısında ciddi bir değişim yaşanmıştır. Bu 

değişikliğin yaşanmasının kuşkusuz en önemli neden-

lerinin başında doğal gaz tüketiminin yaygınlaşması 

gelmektedir. Yaşanan bir başka değişiklik ise LPG’nin 

otomotiv yakıtı (LPG Otogaz) olarak kullanımının hızla 

yaygınlaşmasıdır. LPG otogaz kullanımının hızla yaygın-

laşması sonucunda, ülkemiz Güney Kore’nin ardında 

en fazla LPG otogaz kullanılan ülke haline gelirken, 

LPG otogaz istasyonu sayısı bakımından dünyada ilk 

sırada yer almaktadır.

Grafikte görüldüğü üzere, tüplü ve dökme LPG pazarlarında daralma 
ve LPG otogaz pazarındaki büyüme açık olarak görülmektedir. 2000 
yılından 2011 yılına kadar geçen süreç içerisinde tüplü LPG tüketimi 
% 45, dökme LPG tüketimi % 90 azalmışken, LPG otogaz tüketimin-
de % 100’ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. Aynı süre zarfında toplam 
LPG tüketiminde ise % 16’lık bir azalma meydana gelmiştir. Buna kar-
şılık ülkemizin toplam enerji tüketiminde yaklaşık olarak % 40’lık bir 
artış yaşanmıştır.

Grafikte görüldüğü üzere sadece 6 yıl içerisinde LPG’li araç sayısı 2 
kattan fazla artarak 1.5 milyondan 3.25 milyona ulaşarak ülkemizdeki 
en yaygın araç türü haline gelmiştir. 2011 yılına geldiğimizde ise LPG’li 
araç sayısı benzinli araç sayısını geride bırakmış olup aynı şekilde oto-
gaz amaçlı LPG tüketimi de benzin tüketimini geride bırakmıştır.

5307 sayılı LPG Kanunu;

Tüm bu market dinamikleri içerisinde önemi artan LPG 

piyasasının düzenlenmesi amacıyla dünyada ilk defa 

LPG piyasasına özel ve bu ölçüde kapsamlı bir yasal 

düzenlemeye gidilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2001 yılın-

da 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. 

2005 yılında yayımlanan 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Dairesi faaliyete başlamıştır.

5307 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre Kanun'un 

amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan 

sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik ola-

rak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna 

ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı 

biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlen-

dirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını 

sağlamaktır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Baş-

kanlığı, Kanunu'nda öngörülen bu amaçlar çerçeve-

sinde kurulduğu tarihten bugüne çalışmalarına devam 

ettirmediktedir. 

Kanun tarafından öngörülen piyasa yapısında, LPG, 

rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ithal 

edilebilmekte olup ayrıca rafinerici lisansı sahipleri ta-

rafından üretilip piyasa sunulabilir, söz konusu lisans 

sahipleri dışında LPG ithalatı yapılmaz. İthalatı yapılan 

veya üretilen LPG’nin taşınması, depolanması ve dağı-

tımı için lisans alınması zorunludur.
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Standrard İçerik

TS 55 EN 1442 Tüpler- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin- Taşınabilir- Tekrar Doldurulabilir- Çelikten, Kaynaklı- Tasarım ve 
İmalât

TS EN 589 Otomotiv Yakıtları - LPG- Özellikler ve Deney Yöntemleri

TS EN 1439 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları - LPG Tüplerinin Dolum Öncesi, Dolum Esnası ve Dolum Sonrası Kontrol 
Kuralları

TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları

TS 1446 Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları

TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Emniyet Gerekleri

TS EN 13776 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları - Kara Yolu Tankerleri-Doldurma ve Boşaltma İşlemleri

TS EN 13952 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları - Tüp Doldurma İşlemleri

TS 2178 Petrol Ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) –Özellikler

TS 2179 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları

TS EN 1440 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları – Taşınabilir Yeniden Doldurulabilir LPG Tüplerinin Periyodik Muayenesi

TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları

TS 12095-1 EN 12805 Otomotiv - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistem Bileşenleri - Yakıt Tankları

TS 12095-2 EN 12806 Otomotiv - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistem Bileşenleri – Yakıt Tankları Dışındaki Diğer Donanımlar

TS 12664-1 Karayolu Taşıtları Yakıt Sistemlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – 
Genel Kurallar

TS EN 14334 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) - Karayolu Tankerleri - Muayene Ve Deneyler

LPG piyasasında ürün ve hizmet kalitesi TSE tarafından yayımlanan standardlara güvence altına alınmıştır. Bu standardlardan 
bazıları yukarıdadır.

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri temin 

ettikleri LPG’yi tüplü, dökme ve 

otogaz olarak piyasaya arz edebi-

lirler. LPG otogazın araçlara ikmali 

lisans sahibi istasyonlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir.

Ürün ve Hizmet Kalitesi;

Kanun'un öngördüğü hedefl er-

den belki de en önemlisi, LPG’nin 

piyasaya arzının güvenli bir şe-

kilde gerçekleştirilmesinin sağ-

lanmasıdır. Bu amaçla hazırlanan 

“LPG Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Düzenlemeler Hakkında 

Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile 

piyasaya arz olacak LPG’nin ve 

LPG piyasa faaliyetinde kullanılan 

tüm tesis ve donanımın, tasarımı, 

inşaatı, montajı, işletmesi muaye-

nesi, test ve kontrolü, tamiri, bakı-

mı ve onarımı ile bunların hurdaya 

ayrılmasında öncelik sırasıyla TS, 

EN ve ISO standardlarına veya 

TSE tarafından kabul gören diğer 

standardlara uyulması zorunlu 

hale getirilmiştir.
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Ürün kalitesinin takibi de EPDK’nin önceliklerinden biridir. 

Bu amaçla ithalatı gerçekleştirilen LPG’nin kalitesinin kont-

rolü amacıyla gümrük laboratuvarlarında oluşturulmuş olup 

LPG’nin yurda girişine gerekli kontrollerin ardından izin veril-

mektedir.  Ayrıca LPG’nin yurt içinde yapılacak kontrollerinde 

kullanılmak üzere LPG numunesi taşıma uygun 10 adet araç 

kiralanarak EPDK ile denetim ve iş birliği protokolü bulunan 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullanıma sunulmuş, 

ayrıca 200 bakanlık personeline standardlara uygun numu-

ne alma konusunda TÜBİTAK Enerji Enstitüsü tarafından eği-

tim verilmiştir. Sahadan alınacak bu numunelerin incelenmesi 

amacıyla da söz konusu deneylerde akredite olan ODTÜ Pet-

rol Araştırma Merkezi ile EPDK arasında hizmet alımına ilişkin 

protokol imzalanmıştır.

LPG Piyasasında Rekabet;

Bir pazardaki rekabet durumunu ortaya koymak için kullanılan 

temel analizlerden biri de kısaca HHI olarak bilenen “Herfin-

dahl–Hirschman Index”dir. Bu analiz sonucunda elde eden 

değere göre piyasadaki yoğunlaşma miktarı tespit edilebil-

mektedir. 

Genel olarak HHI değeri 1500’den küçük olan piyasalarda yo-

ğunlaşma olmadığı kabul edilirken, 1500-2500 arasındaki de-

ğerler orta derecede yoğunlaşmaya, 2500’den büyük değer-

ler ise yüksek yoğunlaşmaya işaret ettiği kabul edilmektedir.  

CR4 olarak adlandırılan en büyük dört şirketin pazar paylarının 

toplamı bir başka rekabet göstergesidir. 0-50 arası değerler 

düşük yoğunlaşmaya sahip piyasaya, 50-80 arası oligopol 

piyasaya, 80-100 arasındaki değerler ise monopol piyasaya 

işaret etmektedir. 
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LPG Dağıtım Lisansına sahip şirketlerin pazar payları-

na ilişkin indikatörleri incelediğimizde, yıllar ilerledikçe 

rekabet açısından iyileşme göze çarpmaktadır. Bu du-

rumun EPDK’nin LPG piyasasındaki rekabetin iyileş-

mesi açısından olumlu bir etkisinin olduğunu göster-

mektedir. 2011 yılı için 925 HHI değeri LPG’nin dağıtım 

ayağında herhangi bir yoğunlaşma olmadığını ortaya 

koymaktadır.

LPG’nin tedarik boyutundaki rekabet ve yoğunlaşma 

incelendiğinde LPG dağıtımından farklı bir yapı ortaya 

çıkmaktadır. LPG Dairesinin kuruluşundan bu yana yo-

ğunlaşmada bir azalma göze çarpmakla birlikte orta 

ölçekte bir yoğunlaşma halen devam etmektedir. Re-

kabet ortamının daha sağlıklı hale gelebilmesi için LPG 

ithalatı yapan dağıtıcı sayısının daha da önemlisi LPG 

üretimi yapan rafinerici lisansı sahibi sayısının artması 

büyük önem taşımaktadır.  

 

LPG Fiyat Dinamikleri;

Piyasa dinamiklerini etkileyen en önemli unsur hiç kuş-

kusuz fiyatlardır. Ülkemizde ise enerji fiyatlarının en 

önemli bileşenini vergiler oluşturmaktadır. Bu sebeple 

yakıt fiyatları üzerindeki vergi yükünü incelemek, pa-

zarda oluşan yapıya ilişkin önemli ipuçlarını karşımıza 

çıkmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte 1 Kwh enerji ba-

şına alınan Özel Tüketim Vergisi miktarları görülmekte-

dir. Grafikteki en çarpıcı unsur hiç kuşkusuz, doğal gaz 

üzerinden alınan özel tüketim vergisi miktarının diğer 

yakıt türlerine göre çok düşük olmasıdır. Bir ölçüde bir-

birinin ikamesi olarak kabul edebileceğimiz doğal gaz 

ile tüplü ve dökme LPG arasındaki 30 kattan fazla olan 

vergi farkı tüplü ve dökme LPG’de yaşanan daralmayı 

açıklamak açısından önemlidir. Aynı şekilde benzin ve 

LPG otogaz arasındaki ÖTV farklılığı LPG otogaz paza-

rındaki hızlı büyümeyi ve benzinli araç sayısındaki hızlı 

düşüşün en önemli açıklaması olarak karşımıza çık-

maktadır. LPG otogaz lehine söz konusu vergi farkı ko-

runduğu sürece LPG otogaz’ın otomotiv yakıtları için-

deki payı da hiç kuşkusuz artmaya devam edecektir. 

LPG Piyasasının Geleceği;

 

 



2011 yılında ülkemizde yaklaşık olarak 3,75 milyon ton 

LPG tüketimi gerçekleştirilmiştir. Bu tüketimin büyük bir 

bölümünü LPG otogaz oluşturmuştur. Otogazın top-

lam LPG pazarı içindeki payının önümüzdeki yıllarda da 

artmaya devam etmesi beklenmektedir. 2020 yılına ge-

lindiğinde LPG pazarının 4,35 milyon ton ile 6,1 milyon 

ton arasında gerçekleşmesi mümkün görülmektedir. 

Tahminde yaşanan bu belirsizliğin sebeplerinden en 

önemlisi LPG otogazın benzin ve motorine göre fiyat 

avantajının ne kadarını koruyup koruyamayacağıdır. 

Halihazırdaki durumun devam etmesi halinde otogaz 

tüketiminin 2020 yılına gelindiğinde 4 milyon tonu aş-

ması beklenebilir. Tüketim tahminini etkileyen bir diğer 

önemli belirsizlik kaynağı ise LPG’nin petrokimya sana-

yinde ham madde olarak kullanımın nasıl bir seyir izle-

yeceğidir. LPG dünyada önemli bir petrokimya sanayi 

ham maddesi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 

bu potansiyelin değerlendirilmesi durumunda, toplam 

LPG tüketimini ciddi bir oranda artırması beklenebilir. 

Tüplü ve dökme LPG tüketimi ise iyimser senaryoda 

bile mevcut tüketim miktarını ancak koruyabilecek-

tir. Burada karşımıza çıkan en önemli unsurlardan biri 

doğal gaz ağının genişleme hızının ne ölçüde olacağı, 

diğeri ise yemek pişirme ve diğer temel enerji ihtiyaçları 

için konvansiyonel biyoyakıtların (odun, çalı, tezek vb.) 

kullanana yaklaşık 6 milyonluk tüketici grubu içinde 

LPG’nin ne ölçüde yaygınlaştırılabileceğidir. 

Geleceğin Yakıtı LPG;

Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz yılın Haziran ayın-

da kabul edilen “Geleceğin Yakıtları Raporu”nda LPG, 

-elektrik, biyoyakıtlar, hidrojen- gibi yakıtların yanında 

karayolu ve denizyolu ulaşımında tamamlayıcı yakıt 

türleri arasında sayılmış ve 2050 yılı düşük karbon he-

defl erine ulaşılmasında kullanılabilecek yakıtlar sınıfına 

sokulmuştur. Birçok ülkede, LPG, düşük emisyon de-

ğerlerinden ötürü teşvik edilmektedir. Japonya’da ticari 

taksilerin LPG’li olma zorunluluğu bulunurken, Avust-

ralya ve İtalya gibi ülkelerde LPG’li araçlar için çeşitli 

vergi avantajları ve teşvikler uygulanmaktadır. İngiltere 

ve bazı diğer ülkelerde uygulanan sıkışık bölgelerde 

araç kullanan sürücülerden alınan ücretlerde LPG’li 

araçlar için indirim uygulanmaktadır. Ayrıca LPG, Bir-

leşmiş Milletler tarafından desteklenen yakıt türleri ara-

sında yer almaktadır. Özellikle az gelişmiş bölgelerde 

konvansiyonel biyoyakıtların yoğun kullanımı yaşam 

şartlarını güçleştirdiği gibi, insan hayatını da ciddi şekil-

de tehdit etmektedir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler 

çeşitli programları vasıtasıyla bu bölgelerde LPG kulla-

nımını artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğini 

önlemeye ilişkin esneklik mekanizmalarından biri olan 

Temiz Kalkınma düzeneği (CDM) kapsamında LPG kul-

lanımının yaygınlaştırılması projeleri desteklenmektedir.   

LPG, oldukça ilkel olan konvansiyonel bio-yakıtların 

yanı sıra benzin ve motorine kıyasla da çok daha az 

emisyonu sebep olmaktadır. Aşağıdaki tabloda aynı 

miktar enerjiye karşılık salınan emisyon miktarları gö-

rülmektedir. 

• Eşdeğer Enerjiye Karşılık CO2 Emisyonu: Ben-

zin=114 LPG=100 
• NxO Emisyonu: Benzin=120-180 LPG=100 
• NxO Emisyonu: Dizel=2000 LPG=100
• Partikül: Dizel=1000-10000 LPG=100 
• Düzenlenmemiş kirleticiler (formaldehit, asetal-

dehit) LPG lehine ciddi farklılık 

Sonuç;
LPG ülkemizdeki bir numaralı otomotiv yakıtı olarak 

önemini her geçen gün artırmakta olup gerek coğrafi 

gerekse maddi sebeplerden ötürü doğal gaz kullanım 

imkânı olmayan tüketiciler için de vazgeçilmezliğini ko-

rumaktadır. Ayrıca enerji arz güvenliği ve kaynak çeşit-

lendirilmesi açısında da LPG stratejik bir ürün olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Doğal afetlerde veya daha önce 

de yaşandığı gibi doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar-

da hayati önemde yedek enerji kaynağı olarak kullanı-

labilmektedir. 

LPG’nin bu önemine binaen ülkemizde LPG piyasa-

sına yönelik kapsamlı düzenlemelere gidilmiştir. 5307 

sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ile 

LPG’nin güvenli ve ekonomik olarak rekabetçi bir or-

tamda piyasaya arzının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamında, EPDK düzenleme, yönlendirme, gö-

zetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

AB’nin çevreci ve güvenli bir yakıt olarak geleceği ya-

kıtlarda arasında saydığı LPG’nin ülkemizde de önemi-

ni koruması beklenmelidir.

Not: Bu yazıda yer alan görüş ve yorumlar yazara ait olup 

hiçbir şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu bağ-

lamaz.
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Geleceğin Tasarımcılarını 
Desteklemek

Arş. Gör. Dr. Abdüsselam Selami ÇİFTERArş. Gör. Erhan GÜLEN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1971 yılında kurulan Bölümümüz, kurulduğu günden itibaren yenilikçi ürünler ta-

sarlamaya yönelik donanımlı ve Türkiye’de üretime katma değer sağlayacak tasa-

rımcılar yetiştirmeyi benimsemiştir. Ülkemizde tasarım, yeni gelişen ve önemi yeni 

algılanmaya başlayan bir disiplin olduğundan dolayı, Bölümümüz olarak çeşitli öl-

çeklerde tasarım bilincini geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktayız. Bu giri-

şimler ünversite-sanayi iş birliği projeleri, sempozyum katılımları, atölye çalışmaları 

ve tasarım sergileri düzenlenmesi gibi farklı kitlelere hitap eden, ama aslında ortak 

bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler olarak ifade edilebilir. 

Arş. Gör. Ahmet Çetin EYÜP Arş. Gör. Merve ÖZYURT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Bununla birlikte, tasarım bilincinin kalıcı ve sürdürülebi-

lir bir şekilde gelişmesi amaçlanmalıdır. Genç nesillerde 

tasarım ile ilgili farkındalığın kazandırılması bunun en iyi 

yöntemidir. Ülkemizde bu doğrultuda çalışmaların sür-

dürüldüğü de bir gerçektir. ‘Teknoloji ve Tasarım’ der-

sinin 6-8. sınıfl arda zorunlu hale getirilmesi ise bunun 

bir örneğidir. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazır-

lanan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve 

kılavuzu incelendiğinde, dersin ilköğretim öğrencilerinin 

tasarım ve sürecinini anlamaları konusunda faydalı ola-

cağı kesindir. Kılavuzda dersin amacı, “gelecek nesil-

lerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi” 

olarak ifade edilmiştir (TTK, 2010). Zaten tasarımın da 

temelinde etrafımızdaki objeleri, kullanıcılar, ticari faa-

liyet veya yaşadığımız dünya için daha uygun bir hale 

getirme bulunmaktadır (Rodgers & Milton, 2011).  Bu 

da öğrencilerin, daha ilköğretim çağından başlayarak 

tasarım hakkında bir fikir sahibi olmaları anlamına gel-

mektedir. 

Bölümümüz de yıllardır bu gereksinimin farkında olup 

ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik, tasarım ile ilgili 

farkındalığın kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar, meslek tanıtım 

günlerine katılmak, çeşitli temalar kapsamında çalış-

taylar organize etmek ve sosyal sorumluluk projelerine 

katkı sağlamak olarak özetlenebilir. 

Tasarımı Anlatmak
2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yaratıcı Çocuklar 

Derneği, Maison Francaise Dergisi ve Çilek Mobilya 

birlikteliğinde düzenlenen ‘Düşlüyo-room Çocuklar 

için Tasarım Yarışması’, genç nesillere yönelik olarak 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere bir örnektir. Bu yarışma 

kapsamında 5-14 yaş arası çocuklar, Bölümümüz öğ-

rencileri danışmanlığında kendi hayallerindeki çocuk 

odasını tasarladılar (Resim 1). Ortaya çıkan oldukça 

ilginç ve hayal gücü açısından zengin ürünler bir jüri 

tarafından değerlendirildi ve ödüllendirildi.  

Yine 2005 yılında, Bölümümüz ve Otomobil Sanayici-

leri Derneği birlikteliğinde, çocukların kendi hayallerin-

deki tek kapılı spor otomobillerini tasarlayacakları bir 

yarışma düzenledik. Bu yarışmanın ön basamağı ola-

rak Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen ‘Türk Otomobil 

Sanayiinin 50 Yılı’ adlı sergide, katılmak isteyen çocuk-

Resim 2. “Kendi Tek Kapılı Spor Otomobilini Tasarla Yarışması” kapsa-

mında katılımcı çocukların MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

öğrencileri ile gerçekleştirdiği atölye çalışması

Resim 1. Düşlüyo-room yarışması duyuru afişi; 
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lar ile bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda 

ortaya çıkan çalışmalardan 10 tanesi seçildi ve Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Ta-

sarımı Bölümü’nde düzenlenen, yine tasarım öğrencileri 

ve çocukların bir araya geldiği bir atölye çalışmasında 

geliştirildi (Giriş Resmi) Ortaya çıkan yaratıcı sonuçlar bir 

jüri tarafından değerlendirildi ve 6 yaşındaki bir katılımcı 

tarafından tasarlanan Tara 6 isimli otomobil birinci seçi-

lerek Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenmek üzere kilden 

maketi yapıldı. 

Bununla birlikte, 2006 yılından bu yana her sene düzenli 

olarak, First Lego Ligi etkinliğine bir sosyal sorumluluk 

projesi olarak destek vermekteyiz. Türkiye’nin birçok 

bölgesinden çocukların katıldığı bu etkinliğin, amacımız 

doğrultusunda geniş ölçüde katkı sağladığını düşünü-

yoruz. 

Tasarım Bilincinin Aşılanmasını Desteklemek

Ülkemizde ilk kez 2005 yılında düzenlenen First Lego 

Ligi (FLL) etkinliği, her sene farklı bir tema ile daha il-

köğretim basamağındaki çocukların günümüz sorunları 

ile ilgili fikirler yürütmelerini sağlıyor. FLL turnuvası, First 

Vakfı ve Lego firması ortaklığı ile gerçekleştirilen bir et-

kinlik. 1989 yılında kurulmuş olan First Vakfı, genç ne-

sillerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgilerini artırarak, bu 

alanda öz güvene sahip, yenilikçi, iletişim becerileri ve li-

derlik özellikleri gelişmiş gelecek nesiller yetiştirmek gibi 

bir misyon edinmiş. Lego firması ise bu amaç doğrultu-

sunda FLL’nin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için destek 

sağlamakta. 

FLL’nin ‘organizasyonel paydaşı’ olan Bölümümüz gö-

nüllü olarak, turnuvanın Türkiye ayağının hazırlık aşama-

sında, gerçekleştirilmesinde ve sonrasında çok çeşitli 

alanlarda destek sağlamaktadır. Örneğin: 

• Danimarka’da gerçekleştirilen FLL toplantısında gö-

rev modellerinin incelenmesi ve temanın tartışılması 

Uluslararası FLL toplantısında Türkiye’nin temsili,

• Hakemlerin eğitilmesi,

• Tüm görsel öğelerin hazırlanması,

• Turnuva planının çıkarılması,

• Gönüllülerin tedariği, bilgilendirilmesi ve görevlendiril-

mesi,

Resim 3.  FLL turnuvasına gönüllü olarak görev alan MSGSÜ Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü öğrencileri   

Resim 4.  Kopenhag / Danimarka şeh-

rinde düzenlenen FLL Turnuvası tema ve 

strateji toplantısından bir görüntü.
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• Turnuvanın belirlenen günlerde gerçekleşmesi.

Özellikle turnuvanın gerçekleştirilmesi aşamasında 

Bölümümüzden tamamen gönüllü olarak katılan öğ-

rencilerimiz ciddi bir destek sağlamaktadır (Resim 3). 

Ayrıca Bölümümüz öğretim elemanları, FLL turnu-

vasını Türkiye’de organize eden “Bilim Kahramanları 

Derneği”nin kurucu üyelerindendir.

FLL temaları günümüzdeki evrensel sorunları ve insan-

lık için önemli gelişmeleri konu alıyor. Nano Macera, 

İklim Değişiklikleri, Beden & Bilim daha önceden işlen-

miş bazı temalara örnek olarak gösterilebilir. Bu sene 

17-19 Şubat tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen FLL’nin teması ise ‘Gıda Et-

keni’ olarak belirlenmişti. Bu tema çerçevesinde, yi-

yeceklerin soframıza gelene kadar geçirdiği süreç ve 

bu süreçte ortaya çıkan sorunlar konu alındı. Temanın 

amacı, çocukların yiyecek saklama teknolojileri, yiye-

ceklerin bozulma süreçleri, zararlı maddeler ve yiye-

ceklerimizde bulunan bakteriler gibi konular hakkında 

fikir yürütmelerini sağlamaktı. 

Turnuvaya katılma süreci şöyle özetlenebilir: 9-16 yaş-

ları arasındaki çocuklar, kendi oluşturdukları en fazla 10 

kişilik gruplar halinde ve takım koçları danışmanlığında 

katılıyorlar. FLL etkinliği için katılımcı gruplar, tema çer-

çevesinde iki temel çalışma gerçekleştiriyorlar: 

• Lego ürünleri ve Lego Mindstorms teknolojisini kul-

lanarak çocuklar, bir takım çalışması olarak tasarla-

dıkları programlanabilir robotları ile, First Derneği’nin 

tema çerçevesinde oluşturduğu ve özel bir masada 
konumlandırılmış görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar.

• Tema çerçevesinde kendilerinin belirlediği bir ihtiyaç 
veya sorunun çözümüne ilişkin ve yine takım çalış-
ması olarak yürütecekleri kapsamlı bir proje ortaya 
çıkarıyorlar.

Yarışmaya hazırlanma sürecinde ise çocuklar yaklaşık 
altı ay süren ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu 
süreç ile ilgili olarak bizim dikkatimizi çeken en önemli 
unsur ise bu sürecin profesyonel bir tasarım süreci ile 
çok ciddi benzerlikler içermesi. 

Standard bir ürün tasarım süreci bir sorunun veya ih-
tiyacın karşılanmasına yönelik olarak başlar. Bu aşa-
mada ciddi bir araştırma gerçekleştirilir ve tasarlanacak 
ürüne ilişkin gerekli olan kriterler tam olarak belirlenir. 
Belirlenen kriterler doğrultusunda tasarım faaliyeti baş-
lar ve ürün konseptleri oluşturulur. Daha sonra bu kon-
septlerden biri seçilerek detaylandırılır ve üretime hazır 
hale getirilir (French, 1999). Turnuva esnasında gerek 
yaptığımız gözlemler, gerekse de katılımcı gruplar ile 
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, FLL turnu-
vasına katılan birçok grubun hazırladıkları çalışmalarda, 
ürün tasarımı için yukarıda ifade edilen süreci çok ben-
zer bir şekilde takip ettiklerini gördük. Bu da özellikle 
ileriki hayatlarında tasarım ve mühendislik alanlarında 
eğitim alacak çocukların planlı bir şekilde yaratıcılıklarını 
yönlendirebilme yetilerini kazanmalarını sağlayacağını 
düşünüyoruz. 

Resim 5. FLL Türkiye Turnuvası katılımcılarından proje sunumu ve robot performansı görüntüleri
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Sonuç

Türkiye’de genç nesillerde tasarım bilincinin kalıcı ve 

sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak, üreti-

mimize katma değer ve özgünlük sağlama açısından 

önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6-8. sınıfl arda Tasa-

rım ve Teknoloji Dersi’nin 2006 yılından itibaren zorunlu 

hale getirmesi, bu bilincin oluşturulmasında çok önemli 

ve sevindirici bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte, bu 

paralelde katkı sağlayabilecek ve bütünleyici diğer uy-

gulamaların da teşvik edilmesi, desteklenmesi gerek-

mektedir. 

1971’den beri endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştiren 

ve Türkiye’de ilk defa bu alanda eğitim vermeye başla-

yan Bölümümüz olarak biz de bu ihtiyacın farkındayız 

ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte-

yiz. 2006 yılından itibaren FLL turnuvalarına aktif ola-

rak destek sağlamak, yürüttüğümüz çalışmalardan 

en uzun soluklusu olarak örnek gösterilebilir; bu gibi 

faaliyetlerin çocuklar için eğlenceli, bir o kadar da ta-

sarım bilincinin genç nesillerde oluşturulması açısından 

faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Benzer desteklerin 

Türkiye’deki tasarım alanında öncü diğer kurumlar ta-

rafından da sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 
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5. Milli Eğitim Bakanlığı. Son Erişim: 10 Nisan 2012. Link: 

www.meb.gov.tr 

6. Resim 6: Son Erişim: 16 Nisan 2012 http://

v5.nonxt5.c.bigcache.googleapis.com/static.panora-

mio.com/photos/original/5544635.jpg?redirect_coun-

ter=1
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Deri işleme, ilk insandan günümüze teknolojik değişim-

lere paralel olarak gelişerek ve modasını hiçbir zaman 

kaybetmeden koruyarak gelmeyi başarmış hem zanaat 

ve hem de bir sanat dalıdır.  Tarihte en eski kıyafetlerin 

deriden yapılmış olması, deri modasının insanlık tarihi-

ne paralel bir gelişim göstermesinin bir göstergesidir. İlk 

insanlar yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için avladıkları 

hayvanların derilerini yüzerek bunlardan çeşitli giyim ve 

kullanım eşyaları yapmışlardır. Çağ öncesi atalarımızdan 

günümüze modern teknikler ve makinelerle deri işleme 

teknolojileri çok gelişmiş ve buna paralel olarak çok farklı 

şekillerde deriyi işlemek mümkün hale gelmiştir. Öyle ki 

bir dana derisinden kösele yapılabildiği gibi ipeksi yu-

muşaklıkta bir giysilik deri yapmak da mümkün olabil-

mektedir. Günümüzde deri giymek bir prestij kaynağıdır 

ve derinin özellikleri tam olarak taklit edilene kadar deri-

nin modası hiç geçmeyecektir [1]. Gerek tekstil gerekse 

deri için moda faktörü, hemen her alanda müşterinin 

söz konusu ürünü tercih edişinde en önemli etkenlerden 

biri olmuştur. Hazır giyim üreticileri, tasarımı ön planda 

tutarak, uluslararası pazarda rekabet edebilme gücüne 

sahip olmak için ilk ve en önemli koşulu yerine getir-

meye çalışmaktadır. Yüzyıllar boyu kendi modasını hiç 

kaybetmemiş deri bu özelliğinin yanında farklı moda 

akımlarından direkt olarak etkilenmekte ve farklı moda 

anlayışlarına da son derece açık bir yapı göstermektedir. 

Bu bağlamda deri işlemlerinde farklı moda tasarımları 

için özellikle bitim işlemleri olarak bilinen finisaj işlemleri 

sırasında deriye farklı bir görünüm ve doku kazandırmak 

mümkün olabilmektedir.

Anadolu’nun en eski sanatlarından biri olan Yazmacı-

lık, 600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yazmacılık; Anado-

lu kentleri arasında Tokat ilinde ön plana çıkmıştır. [2] 

Günümüzdeki en eski yazmalar incelendiğinde; kalem 

adı verilmiş fırçalar ile yapılan kalem işi yazmalardır. Bu 

sebeple bu sanat için “yazmak” fiilinden gelen  “yazma-

cılık”  tabiri kullanılmaktadır.  İlerleyen dönemlerde çok 

zahmetli olan kalem işi yazmacılık; yerini ahşap kalıplara 

bırakmıştır ve yavaş yavaş basmaya dönerek eski özel-

liğini kaybetmiştir. Bugün ise ahşap kalıplar ile yapılan 

bu sanat sanayileşme ile rekabet edemeyecek duruma 

gelmiş ve yerini makinelerle üretilen ucuz baskılara bı-

rakmıştır. Tokat’taki yazmahane atölyeleri birer birer ka-

panarak sayıları azalarak bu geleneksel Türk sanatının 

ustaları yaşam mücadelesi vermeye başlamıştır. [3,4]

Genel olarak yazmacılık kalem işi ve baskı işi yazma ol-

mak üzere iki çeşittir. Fırça ile kumaşın boyandığı kalem 

işi yazma zahmetli ve daha sanatsaldır. Dolayısı ile ka-

lem işi yazmanın örnekleri çok azdır. Baskı işi yazmalar 

çoğaltılmaya daha elverişli olduğu için üretimde tercih 

edilmiştir. Bu sebeple yazmacılık denilince ilk akla gelen 

baskı işi yazmadır. Baskı işi yazmalarda kolay oyulması, 
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dayanıklı olması ve boyayı tutması yönüyle ıhlamur ağa-

cı kullanılır. Bu ağaç üzerine desen sabit kalemle çizilir 

ve ardından “nakış bul” adı verilen bıçakla desen oyu-

lur. Kullanılacak desen ve renge göre kalıplar hazırlanır. 

Buna göre tek renkli desenler için tek kalıp kullanılırken 

Elvan baskı adı verilen çok renkli baskılarda her renk için 

ayrı kalıp hazırlanır. [5,6,7]

Desen ve kompozisyon açısından Tokat yazmalarında 

karşımıza çıkan karakteristik motifl er; Tokat’ta yaşayan 

uygarlıkların simgeleri ve doğadan alınan bitki, meyve 

ve çiçeklerin motifl eridir ve bu motifl er kalıp ustaları sa-

yesinde başarılı bir şekilde kalıplara aktarılmıştır.[2] 

Seri üretim açısından değerlendirildiğinde; yazmacılar 

yaklaşık günde 100-150 adet ürün ortaya çıkarabilmek-

tedir. Ancak bu desenler kumaşın bütün alanını kapla-

yacak şekilde olduğu düşünüldüğünde; daha az alan 

işgal edecek uygulamalarda (bir elbisenin veya yakanın 

kenarı gibi) üretim sayısı doğal olarak artmaktadır. 

Yazmacılık günümüzde farklı motifl er ile elbise, etek, 

bluz, fular gibi çeşitli yerlerde kullanılmaktadır. Ayrıca 

modacılarınız kendi kurdukları atölyeler ve yarattıkları 

tasarımlar ile iç ve dış piyasada çokça tutularak; yazma-

cılık sanatına önem verilmesi gerektiğini vurgulamakta-

dırlar.[2] 

Bu çalışmada; hem unutulmaya başlanmış ve gelenek-

sel bir Türk sanatı olan yazmacılık sanatı gündeme geti-

rilmiş; hem de doğası gereği her zaman doğal aksesuar 

ve desenlerle bütünleştiğinde kendini bir kat daha öne 

çıkaran deri ile bu el sanatı birleştirilmiştir. 

Materyal ve Metod:

Çalışmada mamul hale gelmiş, ancak finisajı yapılma-

mış ayakkabılık ve giysilik iki çeşit deri kullanılmıştır. Bu 

çalışma için özel olarak hazırlanan  desen Tokat’ta bu-

lunan Ahmet Yaşin kalıp ustasına verilmiş ve ıhlamur 

ağacından oyularak kalıbı çıkartılmıştır. Ayrıca hazırdaki 

motifl er de kullanılmıştır. Deriye motifi baskı ile çıkarma 

işleminde kullanılacak finisaj   formülasyona uygun şe-

kilde pigment, binder, waks ve su karışımı hazırlanmıştır 

(Tablo1.)

Malzeme Miktar (Birim)

Pigment 100

Akrilik Binder 100

Waks 10

Su 100

Tablo 1. Kalıp Solüsyonu

Şekil 1. Tahta Kalıbın Oyulması 

Şekil 2. Yazma Yapılmış Kumaş

Şekil 3. Tahta Kalıp [8]

Şekil

Şekil

Şekil
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Özellikle bu formülasyonda su miktarı kıvamın çok 

akışkan olmaması için az tutulmuştur. Normalde fini-

saj işlemlerinde daha yoğun miktarda su kullanılırken 

bu formülasyonda normal reçeteden farklı olarak su 

miktarı düşürülmüştür.  Tahta kalıplar pigment-binder 

karışımına batırıldıktan sonra boyanan kalıplar derilerin 

üzerine etrafa sıçratılmadan elle bastırılmıştır. 

Desenli deriler kuruması için birkaç saat bekletilmiştir, 

ancak fabrika şartlarında pistole kurutucusundan da 

geçirilebilir. Aşağıdaki formülasyona uygun şekilde lak 

katı hazırlanmıştır  (Tablo 2 ) ve derilere birkaç kez uy-

gulandıktan sonra ütü press yapılmıştır.

Malzeme Miktar (Birim) Açıklama
Hidrolak 100 2-3 X Press 

100 oC ve 100 BarSu 100
Silikon Bazlı Tuşe 10

Tablo 2. Cila Katı

Sonuç:
Derilerin rengine göre uygun tonda pigment seçilerek 

veya siyah renkteki derilere beyaz motifl er eklenerek 

çeşitli yazmalar yapılabilir. Deri ve yazmacılık el sanatı 

birleştirildiğinde çanta, kemer, elbise ve yaka kenarla-

rında, çizmelerde, ayakkabılarda ve her türlü deri de-

korasyon ürünlerine aplike edilerek kullanılabilir. Ayrıca 

modaya uygun motifl er geliştirilerek deri üzerinde çe-

şitli desen uygulamaları ile bunlara özel kalıplar çıkartı-

larak baskı işlemleri yapılabilir. Bu işlemler özel desen-

ler ile pres makinelerinde de uygulanabilirler; ancak bu 

makalede günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir sa-

natın- yazma sanatının deriye uyarlanması sağlanmış-

tır. Seri üretimlerde bu işlem uygulama açısından elle 

baskı işlemi mümkün görülmemekle birlikte özel olarak 

yapılmış deri tasarımlarında yani butik üretimde önemli 

olacağını düşünmekteyiz. Seri üretimin söz konusu ol-

madığı durumlarda bu şekilde yazma sanatının deriye 

uygulanması ile daha ekonomik baskı işlemi dolayısıyla 

daha ekonomik bir üretim yapılabilir.

Teşekkür:

Derilerin temin edilmesinde yardımlarından ötürü Ege 

Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünden Uzman Mete 

Sağlam’a ve Sepiciler firmasına; Tokat yazmasının uygu-

lanmasında emeği geçen Yazma ustası Ömer Yaşim ve 

Ahmet Yaşim’e teşekkür ederiz.

Kaynaklar:

1. Bayramoğlu,E. E, Moda, Deri ve Yılın Moda 
Rengi:Mor, (Fashion, Leather, and the Year’s Trendy 
Color: Purple) Standard, 45,532, S:58-63, 2006.

2. www.frmtr.com/tarih/1088420-yazmacilik-sanati.
html, erişim tarihi: 2011.

3. Öz N.D., Türk Yazmacılık Sanatı Ve Son Dönem İs-
tanbul Yazmaları, Tez, İstanbul, 2006.

4. www.muammer.50megs.com/yazma.htm, erişim 
tarihi: 2011

5. www.tokatkulturturizm.gov.tr/belge/1-65333/yaz-
macilik.html, erişim tarihi: 2011.

6. www.turkish-media.com/forum/topic/178050-
tokat-yazmacilik-sanati, erişim tarihi: 2011

7. www.yasinyazma.com, erişim tarihi: 2011.

8. www.tokat.com/agacbaski.html, erişim tarihi: 

2011.

Şekil 4. Yazmanın Yapılışı [3]

Şekil 5. Üzerine Baskı Yapılmış Deri
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İletişimin teknolojinin yenileriyle buluşmasıyla medyada 

dijital dönem başlamıştır. Bu değişikliğin sadece medya 

ürünlerinin tüketiciye aktarılmasındaki yöntemleri değil 

aynı zamanda medya endüstrisinin yapısını, örgütlen-

mesini, medya sistemlerinin düzenlenmesini, medya 

içeriklerini ve hepsinden önemlisi medyanın tüketicisini 

ve tüketicinin yönelimlerini etkilemesi söz konusudur.

Kullanıcılar artık kendilerine sunulan içerikle yetinmek 

zorunda kalmamakta, bunun yerine kendi kişisel se-

çeneklerini yaratabilmektedir. Dijital teknoloji sayesinde 

artık her türlü içeriğin farklı tüketici gruplarına birbirin-

den çok değişik iletişim yöntemleri kullanılarak ulaştırı-

labilmesi mümkün olmaktadır.

Gelişmeler sonucunda doğal olarak meydana gelen 

paradigma değişikliği sonucunda geleneksel medya 

döneminde içerik kral iken dijital dönemde yeni kral iz-

leyicidir. “Yaşasın Yeni Kral” söylemiyle artık yeni kralın 

istekleri önemlidir. 

Toplumsal iletişimde yıldızı parlayan aktör ise internettir. 

İnternete olan ilgi, kullanımının yaygınlaşması ile artmış, 

kişisel kullanıcının pek çok ihtiyacına cevap veren bir 

iletişim ortamı olmasıyla önem kazanmıştır. Kullanıcı-

lar birer gezgin, kullanıcının temel motivasyon kaynağı 

ise bilginin keşfedilmesi olarak görülmektedir. İnternet, 

dünyanın her köşesindeki enformasyona hiçbir ciddi 

engelle karşılaşmaksızın interaktif erişimi sağlayan ilk 

medyadır. İnternet yeni medyadır, etkileşime dayalı dev 

bir enformasyon ağı sistemidir.

İnsan özgürlüğünün teknolojisini bugün internet sim-

gelemektedir. Tüketicinin internet ortamında, dilediği 

içeriğe, dilediği zamanda ve dilediği ölçüde erişilebil-

mesinin önünde hiçbir engel yoktur. İçeriği ise yeni kra-

lın tercihlerinin hükmü altındadır.

Alternatif medya girişimleri açısından iletişim teknolo-

jilerindeki gelişmeler özellikle de internet, maliyetlerin 

giderek düşmesi ve daha iyi erişim olanaklarının sağ-

lanması bakımlarından yeni açılımlar sunabilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler giderek birçok mal ve hizmeti bol-

laştırmakta, yaygınlaştırmakta ve ucuzlatmaktadır.  An-

cak yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı iletişim araçları 

ve ortamları, paradoksal olarak denetim ve özgürlük 

potansiyellerini bir arada taşır hale gelmiştir. 

Artık bireyselleştirilmiş bir sanal bağ ile kendimize ve 

hiç tanımadığımız milyonlara bağlanmış durumdayız. 

Bu bağlanma, kendimizi ve çevremizi daha iyi tanımayı 

amaçlarken diğer yandan kendimizi başkalarına daha 

iyi ifade etmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan bu sanal 

bağın insanı kendinden ve gerçeklerden uzaklaştırdığı 

da sorgulanmaktadır.

Bu noktada insanın kendini ve gelecek kuşaklara bı-

rakmayı hedefl ediği dilsel, düşünsel, duygusal ve kül-

türel özgün seçkisini aktarabilmenin bir yolu olarak kar-

şımıza belgesel film çıkmaktadır. 

Film türlerinin atası belgesel film, iletişim teknolojilerin-

deki gelişmelere paralel  nasıl bir evrim geçiriyor? Tek-

nolojik devrimin olanakları belgesel film üretimine  ve 

dağılımına olumlu katkı sağlayacak mı? 

Belgesel film, kimileri için gerçeği olabildiğince aslına 

uygun sergileyebilme amacı, kimileri için gerçeğin bi-

reyin gündemine yerleşmesi için bir araç konumunda 

olabilir. Kimileri için ise gerçeğin yeniden yaratılmasıdır. 

İster yanlı, ister yansız olsun, ister yerel ister küresel 

olsun, belgesel film bireyi derinden etkileyen ve etki-

leri diğer seyirliklerin aksine daha bir kalıcı olabilen bir 

araçtır.

Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojileri ile bireyin ken-

dini ve toplumu daha iyi anlamasına, yaşamı ve yaşam 

biçimini daha bilinçli yorumlamasına ışık tutacak bir ba-

kış olarak belgesel filmlerin arasındaki etkileşimin nasıl 

oluştuğu verilmeye çalışıldı. Önce yeni iletişim teknoloji-

lerinin neler olduğuna ve bu teknolojilerin sağladığı yeni 

iletişim ortamına bakıldı. Sonra teknolojik dönüşümle 

gelen olanaklar ve sorunlar üzerinde duruldu. Son ola-

rak da bu yeni iletişim ortamından belgesel filmin nasıl 

etkilenebileceği incelendi. 

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İletişim

İletişim sözcüğü, Latince kökenli communication söz-

cüğünün karşılığıdır. Birbirlerine or tamlarındaki nes-

neler, olaylar, olgularla ilgili de ğişmeleri haber veren, 

bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, 

nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyim-

lerinden kay naklanan, benzer duygular taşıyıp bunları 

birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya 

da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yar gı, 

düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim diyoruz. Batı 

dillerindeki communication sözcüğünün, Latince’de-

ki communis sözcüğünden gelişi de bunu gösteriyor. 

Benzeşenlerin oluşturduğu ortak lık ya da topluluk an-

lamına gelen bir sözcükten kaynaklanıyor communica-

tion ya da iletişim kavramı. Belirli bir coğrafya parça-

sında aynı doğa koşulları içinde varlıklarını sürdürmek 

için araç ve gereçler bulan, bu konuda çeşitli bilgeler 

üretmiş bulunan, bunları belirli iş bölümü yöntemleri-

ne göre kullanan, kendi aralarındaki bu iş bölümünden 

kay naklanan farklılaşmaları haklılaştırmak için çeşitli 

değerler ve inançlar üreterek toplumun farklı ke simlerini 
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ortak üst kimlikler içinde kaynaştırmayı amaçlayan in-

sanların etkinliğidir iletişim (Oskay, 2007). 

Teknoloji

Teknoloji, bir mal veya hizmeti üretmenin toplumsallaş-

mış bilgisidir. Sözcük, Antik Yunanca’dan gelen tekh-

ne kelimesine, bilgi anlamına gelen logos son ekinin 

eklenmesiyle oluşmuştur. Antik Yunanca’da zanaat, 

beceri gibi anlamlarda kullanılan tekhne kelimesi, daha 

sonra Hint-Avrupa dillerinde, örneğin Sanskritçe’deki 

taksan kelimesinin marangoz, inşaatçı anlamında kul-

lanılması gibi, yapmak, elde etmek, üretmek becerisi 

anlamını kazanmıştır. Bu nedenle teknik, bir şeyi yap-

manın, üretmenin ya da elde etmenin bilgisi, becerisi 

anlamına gelmektedir. Teknik kelimesi ile teknoloji keli-

mesi çoğu zaman eş anlamlıymış gibi kullanılmaktadır. 

Teknik ile teknoloji arasındaki fark, söz konusu yapma, 

üretme bilgisinin toplumsallaşması noktasındadır (De-

mir, 1973). Teknolojiden bahsederken, herhangi bir 

şeyi elde etmenin, üretmenin bilgisinin toplumsal bir 

bağlamda oluştuğu ve kullanıl dığı vurgulanmaktadır. 

Bu nedenle söz konusu bilginin, dolaysısıyla da tekno-

lojinin, üretimi, transferi, mülkiyeti gibi toplumsal düzey-

de varlık bulan bir takım olgular söz konusudur. Ancak 

genellikle teknik ile teknoloji arasındaki bu önemli fark 

göz ardı edilmektedir. Temel bilimlerle elde edilen ve 

toplumsal süreçler içinde biriken bilgilerin uygulamalı 

bilimler yoluyla toplumsal üretime uygulanması süreci-

ni içeren teknoloji, üretim başta ol mak üzere tüm top-

lumsal süreçlerle yakından ilgilidir. Dolayı sıyla teknoloji 

toplumsal bir olgu olarak ele alınmalıdır (Atabek, 2001).

İletişim Teknolojilerinde Yeni Olan

Teknolojik devrimin öznesini oluşturan iletişim alt yapı-

sında meydana gelen değişimler, iletişim teknolojilerinin 

zamansal olarak eski ve yeni ayrımları içinde sıralan-

masına neden olmuştur. Kimi yazarların 1960’Iardan 

itibaren iletişim alanındaki dönüşümleri üçüncü büyük 

devrim (Toffl er, 1998), kimilerinin ise ikinci medya çağı 

(Poster, 1988) olarak adlandırdığı gelişmeler, iletişim 

teknolojilerini kullanım boyutu, sunulan içerik ve tek-

nolojinin olanakları açısından değerlendirmekte ve yeni 

sıfatını bir önceki teknolojiyle karşılaştırma içinde ver-

mektedir.

UNESCO Uzmanlar Toplantısı (1986), basın teknolo-

jisine dayalı ürün leri, radyo ve televizyonu geleneksel 

medya olarak sınıfl andırmıştır. Bu toplantıya göre, yeni 

iletişim araçları video, kablo, uydu yayıncılığı, video-

tekst, teleteksttir (Burgelman, 1994). Bu sınıfl andırma-

da te mel alınan ölçüt, iletişim teknolojilerinin zamansal 

olarak keşfi ve kullanılmasıdır. Bugün kullanılan anla-

mıyla yeni iletişim teknolojileri; mikroişlemciler, kablo 

televizyon, fiber optik, uydu yayıncılığı, teletekst, keli-

me işlemci, elektronik posta, video konferans gibi çok 

geniş bir alanı içinde barındırmaktadır. Ancak konumuz 

açısından yeni iletişim teknolojileri, enformasyon top-

lumu kavramlaştırmasının içinde yer alan, toplumsal 

bilgi ve enformasyonun dolaşıma sokulmasında, kitle 

iletişim araçları yanında yer alan teknolojileri içermekte-

dir. Yeni iletişim teknolojileri, tipik olarak mikroişlemci ya 

da bilgisayar yetilerini kullanan ve kullanıcılar arasında 

ve kullanıcıyla enformasyon arasında etkileşime olanak 

tanıyan ya da bunu zorunlu kılan iletişim teknolojileri 

olarak tanımlanabilir (Rice, 1984). Bu teknolojilerin or-

tak teknik özellikleri, enformasyo nun toplanmasında, 

saklanmasında, işlenmesinde ve aktarımında sayısal 

teknik kullanan sistemlerden yararlanmasıdır. Enfor-

masyon teknolojileri olarak da adlandırılan yeni iletişim 

teknolojileri üç önemli alanda, bilgisa yar, telekomüni-

kasyon ve mikroelektronik alanında meydana gelen 

geliş melerin sonucudur. Yeni iletişim teknolojileri, hem 

kullanıcılar arasındaki hem de kullanıcılar ile enformas-

yon arasındaki karşılıklı iletişimi, içlerinde bulu nan mik-

roişlemcilerle sağlayan veya geliştiren iletişim araçları-

dır. Yeni enformasyon teknolojileri hız, erişim, saklama 

kapasitesi ve yeni hizmet alanlarının doğmasına olanak 

tanıması açılarından geleneksel iletişim araçlarından 

ayırt edilebilmekte ve ekonomik, siyasal ve toplumsal 

alanlarda önemli değişikliklere yol açabilmektedir (Ti-

misi, 2003).

YENİ TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU YENİ İLETİŞİM 
ORTAMI

İletişim teknolojileri kavramını genellikle iletişim alanın-

daki bütün teknolojileri kapsayan bir kavram olarak kul-

lanıyoruz. Bu nedenle iletişim teknolojileri derken, iletim 

(transmission), tele komünikasyon (telecommunicati-

on), iletişim (communication), enformasyon (informati-

on), yayın (broadcasting), yayım (publishing) ve basım 

(printing) kelimeleri ile ilgili bütün tek nolojileri içeriyoruz. 

Bu kelimelerin İngilizce ve Türkçe’deki anlamlarına İliş-

kin sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca bu kelimeler genel-

likle özensiz bir şekilde birbiri yerine kullanılabilmektedir. 

Ancak yine de iletişim teknolojileri kavramının, telgraf, 

telefon, fax, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif 

televizyon, kablo televizyon, uzaktan kumanda, çağ-

rı cihazı, GSM, telsiz, trunk telsiz, bilgisayar, modem, 

video çalar, video kamera, video pro jektör, kaset ça-

lar, amplifikatör, tüner, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, 

yazıcı, fotokopi gibi gündelik hayatımızda sıkça karşı-

laştığımız yüzlerce aygıta ilişkin teknolojileri içerdiğini 

söylemek mümkündür (Atabek, 2001). Yarı İletkenlerin 

kullanımıyla hızlı bir gelişim gösteren elektronik tekno-
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lojileri, bilgisayar teknolojisiyle birleşince, çok sayıda 

iletişim aracı ve bu araçların sunduğu iletişim ortamları 

gündelik hayatımıza girmiştir. 

Medyada Dijital Dönem

1990’ların sonlarında, geleneksel (analog) televizyon 

ar tık, gerek teknolojik olarak, gerekse kanal kapasitesi 

açı sından gelişmesinin sonuna ulaşmış durumdaydı. 

Modern zamanların temel medya teknolojileri olarak 

tanımlanabilecek fotoğraf, sinema, telefon, radyo ve 

televizyonun hep si analog teknolojinin ürünleriydi ve 

artık analog iletişim teknolojilerinin kullanımının sonuna 

gelinmekteydi (Çaplı, 2002).

Analogun yerini almakta olan dijital teknolojide, ses, 

müzik, yazılar, grafikler, tablolar, fotoğrafl ar ve hareketli 

görüntülerin tümü bilgisayar dilindeki 0 ve 1’lerden olu-

şan dizilere dönüştürülmektedir. Dijital dönemde, ka-

rasal yayında kullanılan radyo dalgalarının ve fotoğraf/

film ne gatifl erinin yerini, sadece dijital verilerden oluşan 

bir or tam almaktır. Belki ilk bakışta basit gibi gözüken 

bu deği şimin aslında iletişim alanında çok ciddi ve kök-

ten deği şimleri beraberinde getirdiği çok açıktır. Bu 

değişikliğin sadece medya ürünlerinin tüketiciye ak-

tarılmasındaki yöntemleri değil, aynı zamanda medya 

endüstrisinin yapı sını, örgütlenmesini, medya sistem-

lerinin düzenlenmesini, medya içeriklerini ve hepsinden 

önemlisi medyanın tüketi cisini etkilemesi beklenmekte-

dir (Çaplı, 2002).

Analog dönemde, iletişim alanındaki farklı sektör-

ler teknolojik olarak birbirleriyle uyumlanma sorunları 

nede¬niyle farklı teknolojik alanlar yaratarak birbirle-

rinden ba¬ğımsız bir biçimde örgütlenmişlerdi. Tekno-

lojik engeller nedeniyle, uzun süre sektörler bir araya 

gelememişti. Teknolojik engellerin yanı sıra özellik¬le 

hükümetler, herhangi bir sektörde egemen durumda 

olan şirketlerin iletişim alanının başka bölümlerine gi-

rerek bu alanlarda faaliyet göstermelerini, çoğulculuğu 

ve ileti¬şim özgürlüğünü olumsuz etkileyeceği endi-

şesiyle yasal düzenlemelerle kısıtlamışlardı. Özellikle 

telekomünikas¬yon alanının asıl oyuncuları olan telefon 

şirketlerinin yayıncılık sektörüne girmeleri bu yön¬temle 

engellenmişti (Çaplı, 2002).

Ancak bütün bunlar 1990'lı yılların sonlarından itiba¬ren 

değişmiş ve daha önceleri alanlar arasında var olan 

en¬geller ve duvarlar giderek yıkılmaya başlamıştır. 

Dijital teknolojilerin gelişmesi, yayıncılık, bilgisayar ve 

telekomü¬nikasyon endüstrileri arasında daha önceleri 

var olan sınır¬ları ortadan kaldırmış, bunun sonucun-

da da yöndeşme ol¬gusu ortaya çıkmıştır. Yöndeşme 

kavramı ile açıklanmakta olan bu gelişme sonucunda, 

kültürel formlar, iletişim sis-temleri ve mülkiyet yapıla-

rında birleşmeler meydana gel¬miştir. Temel ifade yapı-

larının hepsinin bir araya gelerek biçimlendirdiği kültürel 

formlar, ortaya yepyeni deneyim¬ler çıkartmıştır. Artık 

kullanıcılar kendilerine sunulan içe¬riklerle yetinmek 

zorunda kalmamakta, bunun yerine ken¬di kişisel se-

çeneklerini yaratabilmektedirler (Çaplı, 2002).

Dijital teknoloji sayesinde artık her türlü içeriğin farklı 

tüketici gruplarına birbirinden çok değişik iletişim yön-

temleri kullanarak ulaştırılabilmesi mümkün olmakta dır. 

İletişim alanındaki bu gelişmeler, aslında 1997 yılında 

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı ve o dönemde bü-

yük yankı uyandıran “Yeşil Raporu”nda (Green Paper) 

öngö rülmekteydi (1997). Söz konusu raporda, Ko-

misyon, yöndeşmeyi, farklı iletişim platformlarının te-

mel olarak benzer türde hizmetleri taşıyabilme özelliği 

olarak tanımlamaktaydı. Komisyon, “yakın gelecekte, 

telefon, televizyon ve kişisel bilgisayarların bir araya 

gelerek çok amaçlı yeni aygıtlar oluşturacaklarını” ön-

görmekteydi. Böylesi bir yöndeşmenin “önünde aşıl-

ması gereken daha çok sayıda teknolojik engel oldu-

ğu gerçeğine karşın yine de teknolojinin hızla bu yöne 

doğru gitmekte” olduğuna işaret edilmekteydi. Avrupa 

Komisyonu, Rapor’da, sermayenin bir pazardan di ğer 

pazara geçişini ya da yeni bir pazara girişini önleyebile-

cek tüm engellerin kaldırılması yönünde düzenlemele-

rin yapılması gerektiğini vurgulamaktaydı. Bu noktadan 

hare ketle, Avrupa Birliği, farklı coğrafi bölgelerde faa-

liyet gös teren şirketlerin sınırları aşarak birleşmelerini 

genel kural olarak benimsediğini açıklamaktaydı. 

Öngörülen teknolojik gelişmelerin beklendiğinden da ha 

hızlı olması sonucunda, dijital aktarım tekniği sayesin-

de, saç teli kalınlığındaki fiber optik kablo üzerinden vi-

deo sinyallerini göndermek mümkün olmuştur. Özellik-

le cep telefonu teknolojisinde en son aşama olarak 

tanım lanan 3-G ya da UMTS teknolojisi sayesinde kul-

lanıcılar, telefonları üzerinden internete erişebilmekte, 

video sinyali gönderip alabilmektedirler. Video strea-

ming teknolojisi kullanılarak internet üzerinden televiz-

yon yayını yapılabilmektedir (Çaplı, 2002).

Bu gelişmeler sonucunda, farklı platformlarda hizmet 

vermekte olan şirketlerin birbirleri ile şirket satın alma 

ve hisse satın alma yoluyla yeni ortaklıklar yaratmaya 

çalış tıkları gözlenmektedir. Şirket evliliklerinin ya da 

ortaklık larının gözlemlendiği farklı platformları şöyle sı-

ralamak mümkün olabilir: Karasal yayın (radyo dalga-

ları aracılığıyla yapılan yayın), uydu televizyonu, kablolu 

televizyon, te lefon şirketleri, mobil telefon şirketleri ve 

internet (Çaplı, 2002).
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Yöndeşme olgusu içerisinde farklı alanlarda faaliyet 

gösteren şirketlerin, gelişmekte ve büyümekte olan, 

ama aynı zamanda da belirsizliklerle dolu olan dijital 

pazarda belirleyici konumlar elde etme çabalarının en 

somut ör nekleriydi bu girişimler. Pazarın kural ve ko-

şullarının yeni yeni belirlendiği bu aşamada, geleneksel 

medya dönemin de kilit noktalarda konuşlanmış olan 

dev şirketler yeni oluşumda stratejik konumlarını koru-

mayı istemekteydiler (Çaplı, 2002).

Dijital teknolojideki bu gelişmeleri ve bunların gele-

ceğini konu alan gerek akademik amaçlı gerekse po-

litika oluşturma amaçlı olarak yapılan araştırmalarda 

genellikle teknolojik deterministik görüşün ağır bastığı 

gözlenmekte dir. Bu görüş çerçevesinde, dijital tekno-

lojiye bakış açısı nın oldukça olumlu olduğu ve bu yeni 

teknolojinin insan yaşamını iyi yönde nasıl değiştireceği 

sorusu üzerinde du rulmaktadır. Burada özellikle göz 

ardı edilen, teknolojinin bağımsız bir değişken olma-

dığı, teknolojik gelişmenin ekonomik, siyasi ve sosyal 

yapılardan oldukça derin bir bi çimde etkilendiği gerçe-

ğidir. Toplumlardaki mevcut güç dengeleri, iktidar ya-

pıları ve uluslararasındaki dengesiz liklerin, yeni tekno-

lojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması so nucunda, daha 

da kökleşmiş olarak varlıklarını sürdürecekleri endişesi 

gündeme getirilmemektedir. Bu aşamada, bu yeni tek-

nolojinin mevcut yapıları nasıl etkileyeceği üzerinde de 

düşünülmelidir (Çaplı, 2002).

Frankel’den alıntı yapan Sparks, iletişim teknolojile-

rindeki “eşi görülmemiş” nitelikteki devrimin medyanın 

standardlarını ve kamusal söylemi olumsuz etkilediğini, 

bunun sonucunda, enformasyon bolluğu içinde anla-

ma kapasitesinin giderek azaldığını ileri sürmektedir 

(Sparks, 2000). Bu gö rüşten hareket edenler, sıkıntı 

içinde bulunan batı demok rasilerinin ve siyasal sis-

temlerinin imdadına yetişen enfor masyon devrimi ve 

internetin  dör düncü kuvvetin temellerini sarstığını be-

lirtmektedirler.

Piyasa ekonomisi kurallarının egemen olduğu bu “ye-

ni” düzenin oyuncuları, dijital pazarın da belirleyicileri 

ol mak istemektedirler. Dijital gelecek konusunda daha 

ger çekçi bir tablo çizebilmek için, iletişim alanının eko-

nomik ve siyasal belirleyicilerini iyi anlamak gerekmek-

tedir.

Avrupa’da, hemen hemen her ülkede iletişim sektörle-

rinin piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmesi ilkesi 

be nimsenmiş ve buna ek olarak Avrupa Birliği’nin bu 

yönde yoğun girişimlerinin olmasına karşın, yine de 

her kesin kabul ettiği tek ve birbirinin aynı pazar kavramı 

ol madığı dikkati çekmektedir. Serbest piyasa kavramı, 

özel leştirme, liberalizasyon, kuralların yeniden düzen-

lenmesi, şirketleşme ve metalaştırma anlamlarına gel-

mektedir (Çaplı, 2002).

Bu gelişmeler özellikle 2000’li yılların başlarında 

Avrupa’da iletişim politikalarının oluşturulma sında ege-

men olan teknolojik determinist görüşün doğal netice-

leridir. Bunlara göre, bu yıllarda yeni tek nolojinin geliş-

mesi ile birlikte iletişim sektörünün artık yeni ve özel 

bir düzenlemeye gereksinimi olmadığı görüşü ileri sü-

rülmekteydi. Bu aşamada, izleyiciler tüketici olarak ta-

nımlanmakta ve onların ekonomik hakları vatandaşların 

kültürel haklarından daha öncelikli olarak görülmektey-

di (Çaplı, 2002).

Ancak, yayıncılığın dijitalleşmesi konusunda her an-

lamda belirsizliklerin yaşanmakta olduğu gözlenmek-

tedir. Teknolojinin henüz belirli standardlara bağlanma-

mış olma sı hükümetleri, elektronik ve telekomünikas-

yon endüstri lerini, yayıncıları ve izleyicileri belirsizliğe 

itmektedir (Çaplı, 2002).

ABD ve Avrupa’da yayıncılar arasında teknolojik geliş-

melerin ne getireceği konusunda yaşanan ciddi be-

lirsizliklerin sonucunda ortada dijital geleceğin nasıl 

olacağı konusunda he nüz belirlenmiş bir yanıt yok gibi 

gözükmektedir. Dijital yayıncılığın farklı noktalarında 

yer alanlar farklı bakış açıları ve farklı çıkarlar doğrultu-

sunda birbirinden apayrı tanımlara ulaşmaktadırlar. Ki-

mi yayıncılar, dijitalleşmeyi şu anda yaptıklarını daha 

zen ginleştirecek ve genişletecek bir gelişme olarak 

görmekte ve bunun siyah-beyazdan renkli televizyona 

geçiş aşaması ile aynı özellikte olduğuna inanmaktadır-

lar (Çaplı, 2002).

Bütün bu gelişmelerin sonucunda doğal olarak bir pa-

radigma deği şikliği ortaya çıkmıştır. Daha önceleri ge-

leneksel medya döneminde içerik (content) kral olarak 

ilan edilmişken, dijital dönemde artık âsanın el değiştir-

diği görülmektedir. Artık yeni kral izleyicidir.

Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bilgisayarların birbiriyle iletişimde bulunabilmesi için 

oluş turulan ağlar, yeni bir iletişim ortamının doğmasına 

yol açmıştır. Ancak bilgisayar ağları üzerindeki iletişi-

min sosyal anlamıyla bir iletişim olmadığını söylemeli-

yiz. Ağlar üzerinde söz konusu olan bilgisayarlar arası 

veri alış verişidir (data exchange). Ancak bilgisayarların 

birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ağ yapıları üze rinde 

bilgisayarlar aracılığıyla (computer mediated) insanlar 

arası iletişim gerçekleşmektedir. Bu nedenle bilgisa-

yar ağlarının ve internetin yeni bir iletişim ortamı ortaya 

çıkardığı kabul edilmek tedir. Internet üzerinde dört tür 
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iletişim şekli gerçekleştirilebilmektedir: a) e-mail gibi bir 

kişiden diğer kişiye asenkron (eş za manlı olmayan) ile-

tişim, b) usenet, e-grup gibi çok kişi arasında asenkron 

iletişim, c) chat gibi bir kişiden diğer kişiye, bir kişiden 

çok sayıda kişiye ya da çok kişi arasında senkron (eş 

zamanlı) ileti şim ve d) web gibi bir kişiden çok sayıda 

kişiye ya da çok kişi ara sında asenkron iletişim. Dola-

yısıyla internet hem kişiler arası, hem de kitle iletişimi 

açısından yeni bir iletişim ortamıdır (Morris and Ogan., 

1996).

Kategorik olarak iki tür bilgisayar ağı mimarisi 

bulunmakta dır: kısa mesafelerde iletişim için LAN (local 

area network) ve uzak mesafelerde iletişim için WAN 

(wide area network). Internet ise çeşitli mekânlardaki 

ve coğrafyalardaki birçok LAN ve WAN’ın birbirine bağ-

lanmasıyla oluşan ağlar toplamından daha farklı, daha 

büyük bir ağı işaret etmektedir. Ortaya çıkan yeni ağla-

rın başka ağlarla yeni ağlar oluşturması sonunda “ağla-

rın ağı” diye isimlendirilen interneti ortaya çıkarmıştır. 

Ortaya çıkan yeni yapı, denetim, tasarım, standardlar 

vb. bakımlardan çok karmaşık ve “örgütsüz örgüt” ya 

da “düzenli anarşi” (Newhagen and Rafaeli, 1996)  gibi 

kavramlarla tanımlanabilen bir yapıdır. 

Geleneksel olarak bu kadar karmaşık yapıları birbirine 

bağlayan ve veri alış verişini olanaklı kılan tek bir pro-

tokol var dır: TCP/IP (Transmission Control Protocol/

Internet Protocol). Internet tabanlı olan her şey TCP/

IP protokolünü kullanmalıdır, TCP/IP interneti tanımlar 

(December, 1996). Dolayısıyla çok değişik coğrafya-

larda, çok farklı kişilerce sahiplenen çok çeşitli altyapı 

kümelerinin ortak dili TCP/IP’dir. Bu ortak dil, “düzenli 

anarşi”yi işler kılar (Atabek 2001).

İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, top-

lumsal iletişimde yeni bir aktör olan interneti gündeme 

getirmiştir. Özellikle 1990’lı yıl ların başından itibaren 

kamusal kullanımı yaygınlaşan internet, yalnızca, ileti-

şim teknolojisi alanında bir yenilik olmakla kalmamış, 

aynı zamanda gerek akademik gerekse popüler ilginin 

merkezine oturmuştur. Internet üzerine yönelik aka-

demik ilgi öncelikle mühendislik ve iletişim disiplinin de 

yoğunlaşmış, ancak sonrasında psikolojiden sosyolo-

jiye, siyaset bilimi ne kadar pek çok disiplinin araştırma 

alanlarına eklemlenmiştir. İnternete yönelik popüler ilgi 

ise aracın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte art mış, 

kişisel kullanıcının pek çok ihtiyacına yanıt veren bir ile-

tişim orta mı olmasıyla önem kazanmıştır (Timisi, 2003).

İnter netin tanımı üzerine var olan yaygın kanı, bu or-

tamın bilgisayarlar üzerin deki bilgi ve enformasyona 

erişimi sağlayan bir teknoloji olduğu yönündedir. Bu 

yaklaşım internetin aktarım boyutunu ön plana çıkar-

maktadır. Bu görüş, internetin ortaya çıktığını sağlayan 

motivasyonun da bir uzantısı dır. Örneğin, Ulusal Araş-

tırma ve Eğitim Şebekesi’nin (ABD) internete ilişkin ta-

nımı şöyledir:

“... Şebeke her ülkeden araştırmacılara aynı düzeyde 

erişim sağlayan, yüksek düzeyde bir arama aracı, veri 

bankası, süper bilgisayar, dijital kütüphane, uzmanlığa 

dönük araştırma kolaylaştırıcısı, eğitsel teknoloji’dir...” 

(Faraj, 1995: 63)

Teknoloji merkezli bir yaklaşımdan yola çıkan bu tanım, 

interneti verilerin depolanması ve aktarımına yol açan 

bir iletişim teknolojisi ola rak tanımlamaktadır. İnterneti 

kullananlar ise bir gezgin (cruise) ya da bilgi göz atıcı-

ları (browse) olarak nitelenmektedir. Kullanıcıların temel 

motivasyon kaynağı, bilginin keşfedilmesi olarak görül-

mektedir (Timisi, 2003).

İnternet teknolojisi geleneksel kitle iletişim araçlarından 

radikal ola rak ayrılmaktadır. Geleneksel iletişim araçları 

dikey bir yapılanmaya dayalıdır: Mesaj üretimi, belirli bir 

merkezden kitle olarak tanımlanan hetero jen toplumsal 

kesimlere doğrusal bir yolla iletilir. Mesajın üretilmesin-

de kitle belirleyici olmadığı gibi, geri beslemede aracın 

sunduğu teknoloji yeterli olmamaktadır. Kitlenin her-

hangi bir iletişim kanalına yönelik geri-beslemesi yine 

başka bir iletişim kanalına ihtiyaç duymaktadır. İnternet 

ise mesaj üretimi ve mesaj alımı arasındaki müdahale 

olasılıklarını çoklaştırmıştır (Timisi, 2003).

İnternetin temel altyapısı Amerikan Silahlı Kuvvetleri 

tara fından 1960’lı yılların sonları ve 19701i yılların baş-

larında oluşturulmuş, 1970’lerin ortalarına gelindiğinde, 

yeterli teknik donanıma sahip tüm bilgisayar şebekele-

rinin katıla bileceği bir yapıya kavuşulmuştu. Başlangıç 

yıllarında sa dece bilgisayardan ileri derecede anlayan-

ların katılabilece ği bir yapıya sahipken, daha sonraki 

yıllarda özellikle 1990’lı yılların ortalarında yazılım ala-

nındaki gelişmeler sonucunda, bilgisayar kullanmayı 

çok az bilenlerin bile erişebileceği hale gelmiştir. Bugün 

için gerekli teknik özelliklerin (protokoller) yerine getiril-

mesi sonucunda, herhangi bir bilgisayar şebekesinin 

internete katılması mümkün olabilmektedir. İnternet 

Yazılım Konsorsiyumu, 2010 Nisan verilerine göre, 220 

ülkedeki milyonlarca bilgisayar arasında doğrudan ve 

neredeyse anında veri iletişiminin sağlandığı internet, 

kelimenin tam anlamıyla bir global ile tişim sistemi oluş-

turmaktadır (ISC Website). İnternetin aslında dünya-

daki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan şebeke-

lerin şebekesi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle de internet doğası ya da yapısı gereği ne bir 
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kişi ya da ku ruluşun denetiminde ne de mülkiyetindedir 

(Lloyd, 2000).

İnternet gibi global iletişim sistemleri, ifade özgürlü-

ğü gibi temel sosyal ve siyasal değerlerin yorumlan-

masındaki görüş ayrılıklarını daha da içinden çıkılmaz 

hale getirmek tedir. İnternetteki verilerin arasında her 

türlü enformas yon, fikir, düşünce ve görsel malzeme 

yer almaktadır. İşin en problematik yanı, bu içeriklerin 

bazıları kimi ülkelerde yasadışı ve ahlakdışı sayılırken, 

kimilerinde hiçbir sorun yaratmamaktadır. Devletlerin, 

zararlı ya da tehlikeli olarak gördükleri kimi içeriklerin 

serbestçe internette dolaşması na izin vermeleri ya da 

kısıtlamaları, ülkelerin kültürel, ekonomik ve siyasi ta-

rihsel geçmişlerine bağlı olmaktadır. Bu konuda karar 

alma yetkisinin her ülkenin kendi ege menlik alanının sı-

nırları içerisinde yer aldığı düşünülmek tedir, internette 

bilgi ve enformasyonun serbestçe ve hiç bir kısıtlama 

olmaksızın dolaşması gerektiği, bu nedenle de içeriğin 

her türlü yorum ve değerlendirmeye açık ol ması ge-

rektiğini savunanlar bu yeni alanın eski medyadan çok 

farklı olduğunu düşünmektedirler (Lynch, 1999) .

Ancak, internetin ülke sınırlarını tanımayan nitelikte bir 

iletişim biçimi olması ve ulusal düzeyde yapılacak her 

türlü düzenlemenin uluslararası etkisi nin bulunması ih-

timali nedeniyle bu alanda düzenleyici nitelikte çok az 

girişim yapılabilmektedir. 

Uluslararası hukukun geleneksel çerçevesi uyarınca, 

sınır ötesi etkileri olan yasal düzenlemelerden kaynak-

lanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde uluslarara-

sında sağla nacak iş birliği platformlarından yararlanıl-

ması öngörül mektedir. Bu iş birliği, görüşmeler yoluyla 

bir çözüme ula şılması çabalarını içermektedir. 

Internet içeriklerinin çok büyük bir kısmının Amerikan 

kaynaklı olduğu göz önünde bulundu rulduğunda, in-

ternetin düzenlenmesi için yaratılabilecek uluslararası 

platformda ABD’nin mutlaka yer alması gerek mektedir. 

Ancak, ABD Anayasa Mahkemesi’nin 1997 yılında 

vermiş olduğu bir karar, uzantıları ve sonuçları açısın-

dan çok önem taşımaktadır. Karar, “Kongre, basını ya 

da ifade özgür lüğünü kısıtlayıcı hiçbir yasa çıkartmaz” 

hükmünün inter net için de geçerli olduğunu vurgula-

maktaydı. Bu karar, oluşturulabilecek platformun para-

metrelerini de etki leyeceği için önemlidir. Bu durumda, 

dünyanın geri kalan kısmı, ABD’nin kural ve koşullarına, 

daha doğrusu Ameri kalıların ifade özgürlüğü tanımına 

uyum sağlamak zorun da kalmaktadır (Çaplı, 2002).

İnternetin gerçek anlamda uluslararası ilk iletişim sis-

temi olması, internet içeriklerini denetlemek isteyen 

ülke lerin işlerini zorlaştırmaktadır. Aslında, uluslarara-

sında, gerek veri gerekse diğer türdeki içeriklerin do-

laşımı yeni bir konu değildir. Daha önceleri, televizyon 

programları, sinema filmleri, video klipler, müzik parça-

ları şeklinde her türlü kültürel ürünün uluslararasında 

dolaşımda olmasına karşın, yine de her türlü medyanın 

asıl altyapısı ulusal sı nırlar içerisinde yer almaktaydı. Bir 

başka deyişle, sınır ötesi yayıncılık kavramı dünyanın 

tanıdığı ve bildiği bir kav ramdı. Sınırları aşan yayınların 

başka ülkelere taşması, ba zı durumlarda uluslararasın-

da ortak anlaşma zemini sağ lanmasını gerektirmektey-

di. İnternette ise durumun çok daha farklı olduğu göz-

lenmektedir. İnternetin teknik alt yapı gereği ulus aşırı 

özellikte bir iletişim aracı olduğu dik kati çekmektedir. 

İnternette yayınlanan bir mesajın dünya daki bilgisayar 

şebekeleri arasında önceden tahmin edile meyen yolları 

kullanarak neredeyse anında global düzlem de yayılma-

sı mümkün olmaktadır. Bu durum ise internet konu-

sunda sınır ötesi anlaşmazlıkların yasal yollarla çözü-

münü güçleştirmektedir (Wüske ve Schiller, 1997).

Aslında bu problem ulusal düzlemde de hükümetlerin 

karşısına çıkmaktadır. Geleneksel medyanın aksine, 

hükü metler karşılarında muhatap bulmakta zorlan-

maktadırlar. Ulusal hukuk sistemi içerisinde rahatlıkla 

yasal anlamda düzenlemelere tabi olan eski medyanın 

aksine internetin kurumsal bir yapıya sahip olmama-



sı işleri zorlaştırmakta dır. Radyo ve televizyon alanının 

düzenlenmesi çoğunluk la bu amaçla kurulmuş kurul ve 

örgütler aracılığıyla yapı lırken, bu kez internet söz ko-

nusu olduğunda böylesi yapıların olmadığı görülmek-

tedir. İnternetin mevcut yasal düzenlemelerdeki tanım-

ların içerisine yerleştirilmesindeki zorluk, bu alanda baş 

gösteren sorunların yasal zeminlerde çözümlenmesini 

engellemektedir (Çaplı, 2002). 

İnternet, neredeyse tamamı elektrikle kuşatılmış olan 

bir dün yanın en ücra köşesindeki enformasyona bile 

hiçbir ciddi engelle karşılaşmaksızın interaktif erişimi 

sağlayan ilk medyadır. İnternet, yeni medyadır, etkile-

şime dayalı dev bir enformasyon ağı sistemi dir (Köse, 

2010) .

Tü keticilerin “mekânsal olmayan kamusal alanı” olarak 

internetin ge nel içeriği, tüketicilerin belirleyici tercihle-

rinin hükmü altındadır. Bu, tüketicinin sınırsız özgürlü-

ğü olduğu kadar, interneti tüketim değil de daha farklı 

amaçlarla kullananların da sınırsız özgürlüğü dür. Bu 

anlamda, kamusal bir tartışma forumu ve politik an-

lamda baskı oluşturma gücüne sahip bir platform olan 

internetin “kamu sal alanı genişleterek, toplumsal katı-

lımı ve söylem imkânlarını zenginleştiren” ve böylelikle 

üretilen tartışma ve kanılarla demok rasiye katkıda bu-

lunması da dikkat çekici boyutlarından birisidir (Uğur ve 

Bilici 1998: 495).

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLE GELEN OLANAKLAR 
VE SORUNLAR

İletişim teknolojilerinde son yıllarda gözlenen çok hızlı 

ge lişmeler ve bunlarla ilişkili toplumsal değişimler kar-

şısında bu değişimin başlıca yönlerine dikkat çekmek 

gerekiyor. Her yeni iletişim teknolojisi yaygınlık kazan-

dığında bir öncekine rakip oluyor, onu tehdit ediyor. 

Ama eski teknolojiler de rad yonun son yıllarda yeniden 

önem kazanmasında olduğu gibi, bir başka biçim ve 

içerikle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Do layısıyla 

yeni teknolojiyle gelen iletişim aracı eskisini bütünüyle 

ortadan kaldırmıyor, ancak onu dönüştürüyor. En eski 

elektro nik iletişim aracı telgraf, yeni anlamı ve biçimiyle 

hâlâ kullanılı yor. Televizyon ortaya çıktığı günden beri 

tehdit ettiği sinemayı ortadan kaldıramadı. Ancak bu-

gün varılan noktanın belirgin bir özelliği, yeni teknolojik 

araçların ortaya çıkma hızının giderek artmasıdır (Ata-

bek, 2001).

Teknolojinin toplumsal gelişmelerden bağımsız olarak 

ele alın maması gereği, iletişim teknolojilerinin toplum-

sal bir süreç olan iletişimi bütünüyle değiştirememesi 

gerçeği karşısında bir kez daha önem kazanıyor. Yeni 

İletişim teknolojileri birçok süreci önemli şekil lerde de-

ğiştirebilecek olanaklar sunmaktadırlar. Ancak bu ola-

nakların kullanılması genellikle mevcut toplumsal düze-

nin kont rolü ve kısıtlayıcılığı içinde olduğu için kapsamlı 

bir dönüşüm gerçekleşmemektedir. 1990’lı yılların ba-

şında ortaya çıkan ve belki de biraz aşırı bir iyimserlikle 

karşılanan internet olgusu nun önceki teknolojilerden 

farklı olarak neler yapabileceği ko nusunda tam bir net-

lik henüz yok. Ancak internetin önceki teknolojilerle 

kıyaslandığında daha gelişmiş alternatif olanaklar sun-

duğu kabul edilmektedir (Atabek, 2001).

Yeni teknolojilerin giderek daha maharetli iletişim araç-

larını ortaya çıkardıkları ve bu araçların enformasyona 

erişimi ve en formasyonun dağıtımını çok kolaylaştırdığı, 

hatta belirli ölçüler de demokratikleştirdiği gözlenmek-

tedir. Buna bağlı olarak alter natif medya girişimlerinin 

yeni teknolojilerle giderek daha da yaygınlaştığı söyle-

nebilir. Ancak bilgisayara dayalı iletişim tek nolojilerinin, 

özellikle de internetin henüz işin çok başında olduğu ve 

bugünden geleceği açıklamak için yeterli olamayacağı 

ileri sürülmektedir. Henüz yaşanmakta olan değişimin 

kategorik olarak tam anlamıyla kavranmasındaki güç-

lüğe karşın, iletişim araştırmalarında teknoloji bir para-

metre olarak giderek daha çok araştırmacı tarafından 

dikkate alınmak tadır. Son yıllarda bir yandan iletişim 

teknolojilerinin ve özellikle de internetin konu alındığı 

araştırma sayısında hızlı bir artış yaşanırken diğer yan-

dan da iletişim süreçleri, iletişim literatürü giderek daha 
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yaygın bir şekilde teknolojiyle ilişkilendirilmektedir (Ata-

bek, 2001).

İletişim teknolojilerinin gelişiminin bir ölçüde tüm di-

ğer teknoloji alanlarında olduğu gibi, askeri amaçlar-

dan bağımsız bir gelişme izlemediği görülmektedir. 

Internet’in başlangıçta AR-PANET adıyla bir askeri pro-

je olarak gerçeklik kazanmasının gösterdiği gibi iletişim 

teknolojilerinin gelişmesindeki Ar-Ge har camalarının fi-

nansmanı önemli ölçüde askeri, dolayısıyla da ka musal 

bütçelerden sağlanmıştır. ABD’de bilgisayarla ilgili aka-

demik araştırmalarının yaklaşık % 71’i Savunma Ba-

kanlığı des teklidir ve iletişim için belirlenmiş radyo fre-

kanslarının yaklaşık yarısı askeri amaçlar için ayrılmıştır 

(Susman,1997). 

Türkiye’de NATO amaç ları doğrultusunda kurulan 

elektronik iletişim altyapısının daha sonra sivil amaç-

larla da kullanılması, çoğunlukla II. Dünya Sa vaşı yılla-

rında geliştirilen kripto yöntemlerinin savaş sonrasında 

ticari iletişimde de kullanılması, 1946’da tamamlanan 

ilk elekt ronik bilgisayar ENIAC’ın bir Pentagon Projesi 

olması, iletişim teknolojilerindeki askeri bağlama işaret 

eden örneklerdir. Başta ABD olmak üzere çoğu kapita-

list ülkede iletişim teknolojilerinin gelişmesine kaynak-

lık eden Ar-Ge çalışmalarının büyük ölçüde kamusal 

finansmanla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ancak bu 

gerçeğin, 1980’lerde başlayan kuralların kaldırılması 

(deregulation) ve özelleştirme tartışmalarında pek gün-

deme getirilmediği görülmektedir. Teknolojik yenilikle-

rin ekonomik ve toplumsal bağlamlarla olan doğrudan 

ilişkisinin teknolojik determinizmi haklı çıkarabilecek 

tarzda olmadığını ve teknolojinin özerk bir konuma sa-

hip bulunmadığını belirtmeliyiz. Teknolojinin, özel likle 

de iletişim teknolojilerinin toplumsal rolünün kuramsal 

olarak determinist ve semptomatik teknoloji anlayışı 

şeklinde özetlenebilecek iki ana görüşle ele alındığı gö-

rülmektedir (Williams,1999). 

Teknolojik determinizm, teknolojik gelişmenin tüm eko-

nomik kalkınmayı ve toplumsal değişmeyi sağladığı gö-

rüşüdür. Bu gö rüşün karşısında semptomatik teknoloji 

anlayışı ise teknolojik yeniliklerin toplumsal değişmenin 

birer semptomu ve sonucu olarak ortaya çıktığını, bu 

toplumsal değişim içinde gerçeklik ve geçerlik kazan-

dıklarını kabul eder (Webster,1999).

Toplumsal değişimin tek başına teknolojik yeniliklerin 

bir sonucu olamayacağı ve olağan üstü hızla gelişen 

iletişim ve enformasyon teknolojilerinin temel üretim 

ilişkilerindeki konumlar bakımından eskisinden bütü-

nüyle farklı bir yapı ortaya çıkarmadığı gözlenmektedir. 

Ancak iletişim ve enformasyon teknolojilerinin gündelik 

hayatımızı çok çeşitli bağlam ve kapsamlarda derinden 

etkilediği ve toplumsal gerçeklik içinde iletişim ve en-

formasyon kavramlarının şimdiye kadar olduğundan 

daha merkezi bir öneme sahip olduğu da görülmekte-

dir (Atabek, 2001).

İletişim teknolojileri son yıllarda veri depolama konu-

sunda iki yönde önemli ilerlemeler sağlamıştır. Bir yan-

dan depolama ortamlarının depolama kapasiteleri hızla 

artarken diğer yandan da aynı kapasiteye daha fazla 

veri depolamaya yönelik sıkıştırma algoritmalarında 

önemli gelişmeler elde edilmiştir. Lazer-optik CD-ROM 

teknolojisi, manyetik kayıt ortamlarına kıyasla önem-

li bir teknolojik dönüşümü ortaya çıkarmış ve yüksek 

miktarlarda veriyi hızla depolamayı ve bu verilere hızla 

erişmeyi olanaklı kılmıştır. Mpeg serisi sıkıştırma algorit-

maları uydulardan internete kadar birçok alanda önemli 

değişimlere yol açmış ve dijital verilerin hızlı, tasarrufl u 

ve güvenli iletimi gerçekleştirile bilmiştir. Bu iki yönlü 

gelişmenin giderek daha ucuza elde edile bilmesine 

paralel olarak bu kez önemli ölçüde telif haklarına da-

yalı gelirlerle işleyen sektörler için kopya içerik tehdi-

di gün deme gelmiştir. Ancak aynı gelişmeler, egemen 

sektör ilişkileri nedeniyle ürettikleri içerikleri kamusal 

dolaşıma sokamayanlar için önemli olanaklar da suna-

bilmektedir. Örneğin mp3 tekno lojisi bir yandan müzik 

endüstrisine bir tehdit olarak algılanır ken diğer yandan 

da birçok genç müzisyenin ürettiklerinin çok sayıda ki-

şiye doğrudan ulaşmasını sağlayabilecek bir alternatif 

sunabilmektedir (Atabek,2001). 

Alternatif medya girişimleri açısından iletişim teknolojile-

rindeki gelişmeler, özellikle de internet, maliyetlerin gi-

derek düşmesi ve daha iyi erişim olanaklarının sağlan-

ması bakımların dan yeni açılımlar sunabilmektedirler. 

Teknolojik gelişmelerin giderek birçok mal ve hizmeti 

bollaştırdığı, yaygınlaştırdığı ve ucuzlattığı bir gerçek-

tir. Giderek daha çok ve ucuz telefon hattı, televizyon 

kanalı, bilgisayar hız ve kapasitesi daha çok kişiye 

ulaşmaktadır. Ancak yine de mevcut eşitsizliklere bağ-

lı olarak ülkeler arası ve ülke içi iletişim teknolojilerine 

erişim eşit sizlikleri sürmekte, bu da yeni eşitsizlik alan-

ları ortaya çıkar maktadır. Tipik olarak Kuzey ve Güney 

eşitsizliği olarak nite lendirilen durum, enformasyon tek-

nolojileri açısından bazı alanlarda giderek artan oran-

larda sürmektedir. Dünyadaki mevcut veri bankalarının 

% 85’i Kuzeyin gelişmiş ülkelerinde bulunmaktadır 

(Smith, 1999). Mevcut enformasyon ve iletişim sistem-

leri, “masaüstü demokra si” metaforu karşısında “ma-

saüstü sömürge” metaforunu haklı kılan deneyimlere 

sahne olmaktadır. Eşitsizliğin bir göstergesi enformas-

yon ve iletişim alanını egemenlikleri altına alana dek 
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uluslar üstü şirketlerin oluşturduğu oligopol yapıdır. Bu 

yapı bir yandan kuralların kaldırılması (deregulation) ve 

özelleştirme süreçlerinin eşliğinde şirket birleşmeleriy-

le ulusal enformasyon ve iletişim sistemlerini kontrol 

ederken (Carveth, 1993) diğer yandan da Ame rikan 

kültürünün egemenliğinde global bir kültür yapısı yarat-

maya yönelmektedir (Schiller, 1997). Bu yeni kültür 

yapısının belirgin bir özelliği de insanların çeşitlenmiş 

medya içeriğine giderek daha fazla zaman ayırmala-

rıdır. Ancak bu çeşitliliğin gerçek bir içerik zenginliği-

ne yol açmadığı, aksine depolitize bir kültür yaratarak 

anti demokratik bir güce dönüşen medyanın moda dan 

futbol takımlarına, dev eğlence parklarından bilgisayar 

oyunlarına kadar birçok alanı tekdüzeleştirerek belirle-

yen bir kültürel hegemonyanın önemli bir aktörü haline 

geldiği görül mektedir (Atabek, 2001).

Bir yandan farklı iletişim sistemlerinin birbirleriyle geçit-

ler (gateway) aracılığı ile entegre olabilmesi, diğer yan-

dan da iletişim araçlarının birbirine yaklaşarak (conver-

ge), giderek bir araç haline gelmesi eğilimi iletişim araç-

larının hem güçlü bir denetim hem de özgürlük aracı 

haline gelmesine neden olmaktadır. Bir biri içine geçmiş 

gelişkin enformasyon sistemleri tüketici, işçi ve yurttaş 

olarak bireylerin kaydedilen birçok özellik ve hareketini 

izleme ve denetleme olanakları sunmaktadır. Elektro-

nik ve bil gisayar teknolojilerinin olağan üstü katkıları, 

tüm dünyayı 18. yüzyılda mutlak bir hapishane dene-

tim ve gözetim sistemi ola rak tasarlanan panoptikon 

bir mekâna dönüştürebilecek potan siyeldedir (Lyon, 

1997). Ancak yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı iletişim 

araçları ve ortamları paradoksal olarak denetim ve öz-

gürlük potansiyellerini bir arada taşır hale gelmişlerdir. 

Örneğin internet, olağan kullanıcıların yaptıkları her iş-

lemin izlenebilmesi nedeniyle mükemmel bir denetim 

aracı olarak işlev görebilirken, iz bırakmadan sistemde 

yol alan, hatta sistemi kendi denetimine alabilen hac-

kerlar için ise tam bir özgürlük coğrafyası haline gele-

bilmektedir. 

Alternatif içerik girişimleri açısından da internet, bilinen 

sansür yöntemlerinin tümüne direnç gösterebilen bir 

yapıya sahip olması nedeniyle önceki teknolojilerle kı-

yasla çok güçlü olanaklar sunabilmektedir. Enformas-

yon dünyasının öngörül meyen, ancak internetle birlikte 

hızla yayılan ürünü virüsler ise bir yandan önemli bir 

ticari sektörün ortaya çıkmasına neden olurken diğer 

yandan da tüm enformasyon sistemine ve sektö rüne 

ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Giderek güçlenir gibi 

gö rünen Orwell’ ın her yerde ve hep çalışan, özele fır-

sat bırakmayan gözetleme makinesi büyük biraderin 

gücünün gerçekte artık tekel olmaktan çıktığı ve pay-

laşılabildiği gözleniyor. Örneğin uzaktan izleme uydula-

rının topladığı verilerle birçok ülkedeki her hareketin ve 

değişimin izlenebilmesi bir yandan bu verilerin sahibine 

olağan üstü bir denetim gücü verirken diğer yandan 

da her türlü şifre leme, gizleme ve koruma yöntemine 

karşın tüm verilerin erişile bilir ve elde edilebilir olması 

alternatif güçlerin ortaya çıkabil melerine neden olmak-

tadır. Ancak tek başına bu durum, iletişim teknolojileri-

nin sağladığı büyük olanaklarla olağan üstü denetim ve 

gözetim gücünü elinde tutanların zaman zaman hiç de 

sanıldığı gibi olmadıklarına ilişkin deneyimler yaşatan 

“alternatif güçler”in, giderek yeni bir egemenlik ilişkisi 

tanımlayabilmelerini garanti etmeyecektir. Söz konusu 

dene yimlerin toplumsal bir anlamı olabilmesi için insan 

iradesini temel alan toplumsal adımların en güçlü tek-

nolojik gelişmeden de önemli olduğunun anlaşılması 

gerekecektir (Atabek, 2001).
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