
  

 
 
 

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 
Çetin TOKATCI 

Çevre ve Şehircilik Uzmanı 
 
 
 
 
 



Bitkisel Yağlar 

Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk,  
soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki  
tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır. 

 
Yağlar, insan vücudundaki hücre, doku ve organ yapılarında 
yer aldığından yaşam ve vücut işlevleri için mutlak alınması  
gerekli besin öğesidir. 
 
Yağlar beslenme açısından iştah açıcı bir etkiye sahip olup  
yemeklere lezzet ve tat kazandırırlar. 
 
 



Dünyada kişi başı yağ tüketim  
ortalaması 15 kg/yıl, 
 
Gelişmiş ülkelerde tüketim  
30-38 kg/yıl arasında değişmekte, 
     
Türkiye’de 20 kg/yıl, 
 
Ülkemizde yıllık yaklaşık olarak 1,5 Milyon ton  
 bitkisel yağ tüketilmektedir. 
 

Bitkisel Yağlar-Tüketim Miktarları 

Bitkisel Yağlar 



Yönetmelik 

Bitkisel atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği 06.06.2015 tarih ve 

29378 sayılı Resmi Gazete’de                                             

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bitkisel atık yağlar ekotoksik özelliklerinden dolayı  
çevreyle uyumlu olarak yönetilmesi gereken atıklar 
arasında yer almaktadır. 



 AMAÇ 
Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar,  

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin 
sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari 
standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, 
politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
 

Çöp içerisine Yüzey sularına Toprağa Kanalizasyona 

dökülmesi yasaktır!!! 

Yönetmelik 



                           
KAPSAM:   
 
• Bu Yönetmelik; 2/4/2015 tarihli ve 

29314 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Atık Yönetimi 
Yönetmeliğinin ek-4 Atık Listesinde 
yer alan; “20 01 26* - 20 01 25 
dışındaki sıvı ve katı yağlar (A)” 
kodu kapsamında değerlendirilen 
kullanılmış kızartmalık yağlar ile “20 
01 25 - Yenilebilir sıvı ve katı yağlar” 
kodu kapsamında değerlendirilen 
diğer bitkisel atık yağları kapsar. 

Yönetmelik 



BİTKİSEL ATIK YAĞ KAYNAKLARI 

Lokanta,  
Fast Food, 
Yemekhane,  
Hazır Yemek Fabrikası,  
Otel,  
Kantin, 
Hastane,  
Turistik Tesisler, 
Evler 

 Kızartmalık 
Atık Yağ 



Kızartma Yağları 

Dünyada 20 milyon ton civarında bitkisel 

ve hayvansal yağ kızartma amaçlı 

kullanılmaktadır. 

 

Kızartma işlemi: Gıda maddesinin sıcak yağ içinde 
suyunu kaybederek özel bir kabuk, renk, tat ve doku 
oluşturarak pişmesidir.  



Kızartma Yağları 

• Kullanılmış Kızartmalık Yağ: Yüksek sıcaklık altında 
okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun 
olmayan kızartma yağlarıdır. 

 Kızartma sırasında yağda oluşan fiziksel değişimler sonucu;  
 viskozite artar 
 renk koyulaşır 
 köpürme olur 
 dumanlanma noktası azalır.  
 
 Serbest yağ asitleri, karbonil bileşikleri ve yüksek molekül 

ağırlıklı maddeler artar. 



 

ASİT SAYISI  
(mg KOH/g yağ) 

 

≤ % 25 

TOPLAM  
POLAR MADDE 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; 
12 Mayıs 2012 tarihli ve 28290 sayılı Resmi Gazete; 
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin 
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 

 Yağların Gıdadan Çekilme Süreci   

Kızartma Yağları 

≤ 2,5 

Sunan
Sunum Notları
… Yönetmeliğe göre toplam polar madde %25 i Asit sayısı % 2.5 u geçtiği an bu yağların gıdadan çekilmesi gerekmektedir.



Bitkisel atık yağlar atıksu toplama sistemlerinin  
(kanalizasyon, kollektörler vs.)  

daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır!!! 

 Atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme 
maliyetini artırır!!! 

Silivri Belediyesine ait kanalizasyon 
sisteminden çıkarılmış taşlaşmış atık 

yağ 

Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri 



Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri 



Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri 

Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak  
havadan suya oksijen transferini önlemektedir. 

 Atık su kirliliğinin % 25 oranında kaynağını 
kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar 
oluşturduğu bildirilmektedir. 
 



• BAY içerdikleri organikler, ağır metal 
ve klor bileşiklerinin kontrolsüz 
yakılmaları sonucunda hava kirliliğine 
sebep olmakta ve canlı yaşamını 
olumsuz etkilemektedir. 
 

• BAY’ın toprağa gelişi güzel bırakılması, 
toprağın biyokimyasal yapısını ve 
dolayısıyla etkin kullanılabilirliğini 
olumsuz etkilemektedir.  
 

• BAY bünyesinde suda çözünebilen 
kirleticiler yağışlar vasıtasıyla yer altı 
suyuna taşınarak toprak kirlenmesi ile 
beraber yer altı suyu kirlenmesine 
sebep olmaktadır. 

Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri 



Genel İlkeler 
 
• Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya 

işletmeler, bu yağların toplanması için çevre 
lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel 
atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme 
yapmakla yükümlüdürler.  

 
• Bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere 

uygun olarak sadece biyodizel ve biyogaz 
üretiminde kullanılabilir. 
 

• Başka bir kurum veya kuruluşun bünyesinde 
yemek hizmeti veren işletmelerden 
kaynaklanacak bitkisel atık yağlar için yemek 
hizmetini veren işletme, bitkisel atık yağ 
üreticisi olarak değerlendirilir. 

 
 



• Bitkisel atık yağların ithalatı yasaktır. İhracatı ve 
transit geçişiyle ilgili kurallar Atık Yönetimi 
Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 
 

• Bitkisel atık yağların kaynakta azaltımı, ayrı 
toplanması, depolanması ve geri kazanımı esastır. 
Geri kazanıma uygun olmayan bitkisel atık yağlar 
bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf 
edilir. 

  
• Bitkisel atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu 

oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde 
depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı 
olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, denize, 
kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi 
ve mevcut düzenlemelerle belirlenen sınır 
değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak 
şekilde yakılması yasaktır. 

Genel İlkeler 



• Bitkisel atık yağların doğrudan veya dolaylı 
olarak yemeklik yağlara ve ham yağlara 
karıştırılması yasaktır.  

 
 
• Bitkisel atık yağ üreticileri, geri kazanım veya 

bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile 
yaptıkları sözleşmenin ihlalinden 
kaynaklanacak uyuşmazlıkları ilgili il 
müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 
 
 

 
 

Genel İlkeler 



İl Müdürlüklerince Alınacak Tedbirler 
• Belediyelerin yetki alanı dışında bulunan bitkisel atık 

yağ üreten atık üreticilerini belirleyerek bunların 
çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya 
bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık 
sözleşme yapmalarını sağlamak, sözleşme 
yapmayanlara idari yaptırımı uygulamakla, 
 

• Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerine çevre lisansı 
vermek, bu tesisleri düzenli olarak izlemek ve 
denetlemekle, 
 

• Bu Yönetmelik kapsamına giren bitkisel atık yağ geri 
kazanım tesislerini tespit ederek çevre lisansı almak 
üzere Bakanlığa müracaat etmelerini sağlamakla, 
 

• Atık yağ taşıma lisansı vermek,  
 



Belediyelerce Alınacak Tedbirler 

 Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe 
ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık 
yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların 
kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. 

 
 İl, ilçe ve belde belediyeleri; 
a) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre 
lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara 
depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, 
buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme 
yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla, 
 
b) Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için 
yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım 
tesisleriyle veya bitkisel atık y0ağ ara depolama tesisleri ile 
işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık 
yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek ve 
toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi 
vermekle, 
 
görevli ve yetkilidir.  

 
 



Belediyelerce Alınacak Tedbirler 

 
 Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri 

uygulamak amacıyla söz konusu Kanunun 12’nci 
maddesi kapsamında Bitkisel Atık Yağlar 
konusunda belediyelere yetki devri yapılmaktadır. 
 



Atık Yağ Üreticisinin/Sahibinin Yükümlülükleri 
 
• Bitkisel atık yağları diğer atık madde ve çöplerden 

ayrı olarak biriktirmekle, 
 

• Faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların 
biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri 
korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla, 
 

• Bitkisel atık yağları lisanslı taşıyıcılarla işleme 
tesislerine UATF ile göndermekle,  
 

• Bitkisel atık yağ üreticileri, atık beyan formunu bir 
önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak 
ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna 
kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar 
kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak 
ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla 
yükümlüdürler. 



Geri Kazanım Tesislerinin Yükümlülükleri 

• Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla, 
 

 
 

• Tesise kabul edilen bitkisel atık yağların üç ay 
içerisinde geri kazanımını sağlamakla, süresi 
içerisinde geri kazanımı sağlanamayan bitkisel 
atık yağları bertaraf ettirmekle, 
 

• Kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi 
programı kullanarak bildirim yapmakla, 
 

• Faaliyetlerine ilişkin yıllık raporlarını Şubat ayı 
sonuna kadar ilgili il müdürlüğüne 
göndermekle, 
 

 



Geri Kazanım Tesislerinin Yükümlülükleri 
 
• Tesise kabul edilen bitkisel atık yağları ayrı 

depolamakla, 
 

• Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan 
atıkları ve bunlarla kontamine olmuş malzemeleri 
çevre lisanslı tesislerde bertaraf etmek veya ettirmek, 
buna ilişkin harcamaları karşılamakla, 

  
• Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile olan 

sözleşme iptallerini ilgili il müdürlüğüne en geç bir 
ay içerisinde bildirmekle, 
 

• İtfaiye projesini hazırlayarak ilgili belediyeden izin 
almakla,  
 

 yükümlüdürler. 
 



Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisleri 
     
 
Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri, bitkisel atık yağların geri 
kazanım tesislerine gönderilmeden önce taşımanın ekonomik 
olması amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak bekletildikleri 
alanlardır.   
 
 
 
 
 

 
• Bu alanları işletenlerin geri kazanım tesisleri ile sözleşmeleri 

olması gerekmektedir. Ara depolama tesisi işleticileri, bitkisel 
atık yağları çevre lisanslı geri kazanım tesisleri adına sahadan 
toplayarak, depolama işlemi yapmakla yükümlü olup, ara 
depolama lisansı süreleri sözleşmeli oldukları geri kazanım 
tesisinin çevre lisansı süresinden fazla olamaz.  

 
  



Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama  
Tesislerinin Yükümlülükleri   

   
 
• İl müdürlüğünden bitkisel atık yağ ara depolama 

lisansı almakla, 
 

• Geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmakla, 
bitkisel atık yağ ara depolama izni 
müracaatlarında bu sözleşmeyi il müdürlüğüne 
ibraz etmekle,  
 

• Bitkisel atık yağları geri kazanım işlemlerini de 
dikkate alarak üç aydan fazla süre ile 
depolamamakla, 
 

• Sözleşme yaptıkları bitkisel atık yağ üreticilerine 
biriktirme bidon ve konteynerlerini temin 
etmekle, 

  
•   
 
 
  



Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesislerinin 
Yükümlülükleri 

  
  

 Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk 

edilen bitkisel atık yağ miktarlarını aylık 

olarak ilgili il müdürlüğüne bildirmekle, 

 

Geri kazanım firmasıyla ortaya çıkacak 

anlaşmazlıklar ve sözleşme iptalleri 

hakkında ilgili il müdürlüğüne en geç bir ay 

içerisinde bilgi vermekle, 
     
    yükümlüdürler. 



Toplama 

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım 
tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama 
tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık 
yağlar toplanamaz. 



 
 

TAŞIMA 
  

 
• Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili 

valilikten taşıma lisansı alması gereklidir.  
    (Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ) 
 
• Atık yağların taşınması sırasında araçlarda ulusal atık 

taşıma formu bulundurulması zorunludur.  
 



Bitkisel Atık Yağların Kullanım Alanları 

  
 Bitkisel atık yağlar ilgili teknik 

düzenlemelere uygun olarak sadece 
biyodizel ve biyogaz üretiminde 
kullanılabilir.  

  
 



Atık Yağlardan  
Biyodizel ve Biyogaz Üretimi 

 
 

• Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, 
Yönetmelik kapsamında geri kazanım tesisi olarak 
değerlendirilir. 

 
• Bu tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik 

düzenlemelerine uygun üretim yapar (EPDK’dan İşleme Lisansı 
alırlar) 
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TEŞEKKÜR EDERİM 
 

Tel: 0 312 586 30 70 
cetin.tokatci@csb.gov.tr 
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