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1. Soap-stock 

2. Tank dibi  tortu 

3. Yağlı topraklar 

4. Kullanılmış kızartmalık yağlar 

5. Yağ tutucu yağları 

6. Kullanım süresi geçmiş yağlar  

 

ATIK YAĞLAR  



 Bitkisel Yağ Tüketimi : 1.7 milyon ton 

 Oluşan Bitkisel Atık Yağ : 350.000 ton 

Atık Yağlar 

Çevresel etkileri Sağlık etkileri 







YÖNETMELİK 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre 
bitkisel atık yağların geri kazanımı, bitkisel atık yağların 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan çevre lisansı almış geri 
kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride 
kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya 
sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün 
(sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemleri 
olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelikte ürün ise, bitkisel 
atık yağların işlenmesi ve çeşitli katkılarla karıştırılması 
sonucu oluşan ve standardı olan nihai madde olarak 
tanımlanmaktadır. 



GENEL İLKELER (MADDE 5) 

1. Atık yağların ithali yasaktır. İhracatı Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne tabidir. 

2. Atık yağların kaynakta azaltılması ve geri 
kazanılması esastır. Geri kazanılan yağlar 
bertaraf edilir. 

3. Atık yağların ve bu yağların işlenmesi 
sonucu ortaya çıkan atığın çevreye zarar 
verecek şekilde depolanması, taşınması, 
doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı 
ortama verilmesi ve hava kirliliğine neden 
olacak şekilde yakılması yasaklanmıştır. 



4. Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan 

veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham 

yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve 

doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır. 

5. Atık yağlar gerçek ve tüzel kişler tarafından 

toplanamaz ve alınıp satılamaz. 

6. Sözleşme üzerinden bu yağların ücretsiz 

geri kazanımcıya verilmesi esastır. 



Atık Yağların Geri Kazanımı  

Yağlayıcı 

Biyodizel 

Yem 

Sabun 

Atık Yağlar 



Atık bitkisel yağlardan sabun üretimi için Sağlık 

Bakanlığı’nın izni gerekli.  

Ancak kızartmalık atık yağlardan sabun üretimi 

Sağlık Bakanlığı’nın 2006/1697 sayılı 

tebliğine göre yasaklanmıştır. 

1. SABUN 



Atık bitkisel yağlardan yem üretimi için 

Tarım Bakanlığı’nın izni gerekli.  

Ancak kızartmalık atık yağlardan yem 

üretimi Tarım Bakanlığı’nın 2005/24 

sayılı tebliğine göre yasaklanmıştır. 

 

 

2. YEM 



TSE belgeli ürün 

• Temel kullanım alanı ormanlarda 

kesim makineleri 

• Avrupa’da zorunluluk var ancak bizde 

yok 

 

3. YAĞLAYICI 



Sektör oluşturulmadı 

• ABD ve AB ek destekler veriyor 

• Bizde ÖTV sorunu var ve ek destek 

yok 

• Özellikle atık bitkisel yağdan biyodizel 

üretimine konulan ÖTV’nin dünyada 

başka bir uygulaması yoktur. 

4. BİYODİZEL 



DÜNYADA BİYODİZEL ÜRETİMİ 

İÇİN EK DESTEKLER VE DESTEK 

MEKANİZMALARI 

ABD 

Amaç : Yakıt kaynağı  

çeşitliliğini sağlamak 

1. Biyodizel üretimine  

1 $/galon 

2. Atık bitkisel yağlardan 

biyodizel üretimine 2 $/galon 



DÜNYADA BİYODİZEL ÜRETİMİ 

İÇİN EK DESTEKLER VE DESTEK 

MEKANİZMALARI 

AB 

Amaç : Sera gazı 

kontrolünü sağlamak 

 

1. Petrol kaynaklı yakıtın  

%5’inin yenilenebilir  

kullanımı zorunlu 

2. Atık bitkisel yağ metil  

esteri FAME olarak 2 kat  

Kabul ediliyor 

3. AB ülkelerinde farklı  

uygulamalar var 



TÜRKİYE’DE BİYODİZEL ÜRETİMİ 

İÇİN EK DESTEKLER VE DESTEK 

MEKANİZMALARI 

TÜRKİYE 

 

Amaç : Atık kontrolü 

 

1. Hali hazırda petrol kaynaklı  

yakıtlara katılma zorunluluğu  

yok ancak 

2014’te %1 

2015’te %2 

2016’da %3 

katılma zorunluluğu getirildi 

2. Yerli kaynaktan  

üretilen biyodizele  

ÖTV uygulanmıyor 

3. Atık yağlar yerli kaynak  

sayılmadığından 

ÖTV ye tabi tutuluyor 

4. Teşvik yok ceza var 



ATIK KIZARTMA YAĞININ 

AVRUPADAKİ DOLAŞIMI 



AVRUPA’DA BİYODİZEL ÜRETİMİ 

Yemeklik yağlardan 

biyodizel üretimi 

Atık ve hayvansal  

yağlardan biyodizel  

üretimi 

AB’de kaynakların %35’i toplanabiliyor bunun %95’i biyodizel dönüştürülüyor 



TÜRKİYE’DE YASAL 

SORUNLAR 

Destek uygulanacağına 

ÖTV ile  

cezalandırma 

Atık bitkisel 

yağların 

 toplanmasında 

bu kaynağın 

ücretlendiirlmesi 

 

Atık bitkisel 

yağın yerli kaynak  

sayılmaması 

TÜRKİYE’DE 

YASAL 

SORUNLAR 



1100 $/ton masraf 

alıp 620 E/ton 

atık bitkisel yağ 

ihraç ediyoruz. 

Yem sanayine 

katılıyor 

Sabun yapılıyor 

İhraç ediliyor  

(620 E/ton) 

10 numara akaryakıt 

Sektörüne 

gidiyor 

Yemeklik yağa  

katılıyor 

ATIK BİTKİSEL 

YAĞ 



Teşekkürler 

Sorular 


