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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, atık yağların geç�c� depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına,

raf�nasyona tab� tutulmasına, enerj� ger� kazanımının sağlanmasına ve bertaraf ed�lmes�ne �l�şk�n tekn�k ve �dar�
esasların bel�rlenerek çevre ve �nsan sağlığının korunması �le doğal kaynakların ver�ml� kullanımının sağlanmasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, atık yağ tanımında yer alan atık yağlar �le bu atıkların yönet�m�

çerçeves�nde; geç�c� depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, raf�nasyona tab� tutulmasına, enerj� ger� kazanımının
sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak b�ld�r�mlere �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc� ve 12 nc�

maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akaryakıt: 4/12/2003 tar�hl� ve 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanunu kapsamında tanımlanan ürünler�,
b) Atık yağ: Or�j�nal kullanım amacına uygun olmayan ve Ek-1’de atık kodları yer alan maden� yağları,
c) Atık yağ raf�nasyon tes�s�: TS 13541 - İş Yerler� - Atık Yağ Raf�nasyon ve Rejenerasyon Tes�sler� İç�n

Kurallar standardı ve Bakanlıkça bel�rlenen tes�s özell�kler�ne sah�p, atık yağlardan TS 13369 - Yağlama Yağları,
Endüstr�yel Yağlar ve İlg�l� Ürünler (Sınıf L) - Baz Yağlar standardına uygun olarak baz yağ üret�m�n�n yapıldığı atık
�şleme tes�s�n�,

ç) Atık yağ üret�c�s�: Faal�yetler� sonucu Ek-1’de yer alan atık yağların oluşmasına neden olan gerçek ve/veya
tüzel k�ş�y�,

d) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
e) Baz yağ: TS 13369 standardında tanımlanan ürünü,
f) Beraber yakma tes�s�: 6/10/2010 tar�hl� ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına

İl�şk�n Yönetmel�kte tanımlanan beraber yakma tes�s�,
g) Bertaraf: İk�nc�l amacı enerj� ger� kazanımı olsa dah� ger� kazanım olarak kabul ed�lmeyen ve 2/4/2015

tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek-2/A’sında yer alan �şlemlerden
herhang� b�r�n�,

ğ) Çevre l�sansı: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ�nde tanımlanan l�sansı,

h) Deneme üret�m�: Atık yağ raf�nasyon tes�s�nde atık yağlardan TS 13369 standardına uygun olarak baz yağın
üret�ld�ğ�n�n ve raf�nasyon proses� yetk�nl�ğ�n�n �spatı amacıyla yapılan çalışmayı,

ı) Geç�c� depolama: Atıkların atık üret�c�s� tarafından �şleme tes�sler�ne ulaştırılmadan önce üret�ld�kler� yerde
güvenl� b�r şek�lde beklet�lmes�n�,

�) Ger� kazanım: P�yasada ya da b�r tes�ste kullanılan maddeler�n yer�ne �kame ed�lmek üzere atıkların faydalı
b�r amaç �ç�n kullanıma hazır hale get�r�lmes� �ç�n Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek-2/B’s�nde yer alan �şlemler�,

j) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
k) Maden� yağ: Baz yağına veya k�myasal sentez yöntem� �le �şlenen maddelere, bazı katkıların �laves� sonucu,

hareketl� ve temas hal�nde olan �k� yüzey arasındak� sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özell�ğ�ne
sah�p mamul hal�ne get�r�len doğal veya yapay maddeler�,

l) Maden� yağ l�sansı: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 17/6/2004 tar�hl� ve 25495
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol P�yasası L�sans Yönetmel�ğ� kapsamında ver�len l�sansı,

m) Motor yağı değ�ş�m noktası: İl Müdürlüğünden �z�n belges� almış motor yağı değ�ş�m� yapılan akaryakıt
�stasyonlarını, tam�rhaneler�, serv�sler� ve d�ğer motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmeler�,

n) PCB: 27/12/2007 tar�hl� ve 26739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pol�klorlu B�fen�l ve Pol�klorlu
Terfen�ller�n Kontrolü Hakkında Yönetmel�ğ�n kapsamına g�ren maddeler�,

o) P�yasa payı: Üret�c�ler�n, b�r öncek� yıl p�yasaya sürdükler� maden� yağ m�ktarının, tüm yağ üret�c�ler�n�n
yurt �ç�nde p�yasaya sürdükler� maden� yağ m�ktarına oranını,

ö) Raf�nasyon: Atık yağların her türlü k�rlet�c� parametreden, oks�dasyon ürünler�nden, part�küllerden �lave
k�rl�l�k üretmeyen teknoloj�lerle yüksek ver�mde arındırılarak TS 13369 standardına uygun baz yağ elde ed�lmes�n�,

p) Üret�c�: Satış yöntem�ne bağlı olmaksızın;
1) Kend� markasıyla maden� yağ üreten ve p�yasaya süren,
2) Kend� markasıyla başka tedar�kç�ler tarafından üret�len maden� yağı p�yasaya süren,
3) T�car� amaçlarla maden� yağ �thal eden,
gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler�,
r) Yakma tes�s�: Atıkların Yakılmasına İl�şk�n Yönetmel�kte tanımlanan yakma tes�s�n�,
s) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan ve p�yasa payları toplamı en az %10

olan yağ üret�c�ler� tarafından kurulan organ�zasyonu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) Atık yağların yönet�m�ne �l�şk�n genel �lkeler şunlardır:
a) Atık yağların toprağa, kanal�zasyona, den�zlere, göllere, akarsulara ve benzer� alıcı ortamlara ver�lmes�,

akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle ger�
kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaktır.

b) Atık yağların, Ek-1’de yer alan farklı gruptak� atık yağlarla ve d�ğer atıklar �le karıştırılmaması, kaynağında
ayrı olarak b�r�kt�r�lmes� ve uygun koşullarda geç�c� depolanması esastır.

c) Atık yağlara su, çözücü, toks�k, tehl�kel� ve/veya d�ğer maddeler�n �lave ed�lmemes� esastır.
ç) Farklı gruplardak� atık yağların b�rb�r�yle karıştırılmaması esastır.



d) Atık yağlar, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca toplanır ve taşınır. Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, kend�s�ne a�t l�sanslı
atık taşıma araçları bulunan atık üret�c�ler� ve/veya raf�nasyon tes�sler�yle atık yağların taşınması amacıyla �ş b�rl�ğ�
yapab�l�r.

e) Atık yağların, �z�n ve yetk�s� olmayan üçüncü k�ş�ler tarafından toplanması, taşınması, raf�nasyonu, enerj�
ger� kazanımı ve/veya bertarafı yasaktır.

f) Atık yağların neden olduğu çevresel k�rlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı yağ
üret�c�ler�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, atık yağların geç�c� depolanması, toplanması, taşınması, raf�nasyonu, enerj� ger�
kazanımı ve bertarafı faal�yetler�nde bulunanlar mütesels�len sorumludurlar. Sorumluların bu faal�yetler sonucu
meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre tazm�nat sorumluluğu saklıdır. Atık yağların yönet�m�nden
sorumlu k�ş�ler�n çevresel zararı durdurmak, g�dermek ve azaltmak �ç�n gerekl� önlemler� almaması veya bu
önlemler�n yetk�l� makamlarca doğrudan alınması neden�yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekl�
harcamalar, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre
atıkların yönet�m�nden sorumlu olanlardan tahs�l ed�l�r.

g) Atık yağların raf�nasyon tes�s�ne kabulü önces�nde anal�z� raf�nasyon tes�s� tarafından yapılır. Yapılan anal�z
sonucunda PCB değer� 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değer�n� aşmayan atık yağlar raf�nasyon tes�sler� tarafından
�şlen�r. PCB değer� 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değer�n� aşmayan atık yağlar beraber yakma tes�s�ne, PCB
değer� 50 ppm üzer�nde olan veya %1 klor değer�n� aşan veya raf�nasyonu mümkün olmadığı tesp�t ed�len atık yağlar
yakma tes�s�ne gönder�l�r. Raf�nasyon tes�sler�nde atık yağlardan TS 900-1 EN ISO 3170 standardına uygun şek�lde
numune alınarak PCB �ç�n TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, klor �ç�n TS ISO 15597 �le ulusal ya da uluslararası kabul
görmüş standart metotlar kullanılarak anal�z yapılır.

ğ) Atık yağların �thalatı yasaktır; �hracatı ve trans�t geç�ş�nde Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
h) Atık yağların, atık ara depolama tes�sler� �le düzenl� depolama tes�sler�ne gönder�lmes� ve bu tes�slere kabul

ed�lmes� yasaktır.
ı) Atık yağ taşıyacak araçlar �ç�n �l müdürlüğünden taşıma l�sansı alınması zorunludur. Atık yağların

taşınmasına �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(2) Atık yağların raf�nasyonunda, �lave k�rl�l�k oluşturulmaksızın tem�z üret�m teknoloj�ler�n�n kullanılması ve

yüksek ver�mde baz yağ üret�lmes� esastır.
(3) Motorlu araç sah�pler�n�n motor yağı değ�ş�mler�n� �l müdürlüğünden �z�n belges� almış motor yağı değ�ş�m

noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel k�ş�ler har�ç olmak üzere motorlu araç sah�b� gerçek k�ş�ler, yağ değ�ş�m�n�
kend�ler� yapmaları hal�nde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değ�ş�m noktalarına tesl�m ederler.

(4) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş p�yasa payı hesabında; yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun toplama organ�zasyonuna dâh�l
olan yağ üret�c�ler�n�n, b�r öncek� yıl p�yasaya sürdükler� maden� yağ m�ktarının tüm yağ üret�c�ler�n�n yurt �ç�nde
p�yasaya sürdükler� maden� yağ m�ktarına oranı esas alınır.

(5) 26/12/2004 tar�hl� ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�lerden Atık Alınması ve Atıkların
Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamındak� atık kabul tes�sler�nden çıkan s�nt�ne ve slaçlar har�ç olmak üzere karışık atıkların
d�st�lasyonu sonucu oluşan atık yağlar, raf�nasyona uygun olması hal�nde atık yağ raf�nasyon tes�sler� tarafından kabul
ed�leb�l�r.

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Atık yağların çevre �le uyumlu b�r şek�lde yönet�lmes�ne �l�şk�n program ve pol�t�kaları tesp�t etmekle,
b) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması hususunda �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak ve gerekl� �dar� tedb�rler�

almakla,
c) Kurum ve kuruluşların yetk�lend�r�lme esaslarını bel�rlemekle, yetk�lend�rmekle, yetk�lend�r�len kuruluşları

denetlemekle, bu Yönetmel�ğe ve yetk�lend�rme esaslarına aykırılık hal�nde gerekl� yaptırımın uygulanmasını
sağlamakla ve yetk�y� �ptal etmekle,

ç) Atık yağ raf�nasyon tes�sler�ne çevre l�sansı vermekle,
d) Atık yağların oluşumundan bertarafına kadar yönet�mler�n� kapsayan tüm faal�yetler�n �zlenmes�n�,

kontrolünü ve denet�mler�n� yapmakla,
e) Atıkların çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�ne �l�şk�n teknoloj� ve yönet�m s�stemler�n�n kurulmasında

ulusal ve uluslararası koord�nasyonu sağlamakla,
f) Deneme üret�m�ne katılım sağlamakla ve tak�p etmekle,
g) Deneme üret�m planını ve deneme üret�m� sonuç raporunu �ncelemek ve görüş vermekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) İl müdürlükler�;
a) Atık yağların yönet�m�n� kapsayan bütün faal�yetler�n kontrolünü ve denet�m�n� yapmak, �lg�l� mevzuata

aykırılık hal�nde yaptırım uygulamakla,
b) Atık yağ taşıma faal�yet� gerçekleşt�ren f�rmalara ve araçlara l�sans vermekle, faal�yetler�n� denetlemekle ve

gerekl� hallerde l�sansı �ptal etmekle,
c) Deneme üret�m�ne katılım sağlamakla ve tak�p etmekle,
ç) Motor yağı değ�ş�m� yapılan akaryakıt �stasyonları, tam�rhaneler, serv�sler, kamu kurum/kuruluşları,

beled�yeler, madenc�l�k faal�yet� gösteren �şletmeler ve d�ğer motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmelere �z�n belges�
düzenlemekle, Bakanlık ver� s�stem�ne kayıtlarını yapmakla ve denetlemekle,

d) Atık yağların etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde toplanab�lmes� �ç�n, l�sanslı atık taşıma araçlarının şeh�r �ç�
hareketler�n� kolaylaştırıcı düzenlemeler� beled�yelerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde yapmakla,

görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) M�ll� Savunma Bakanlığı ve M�ll� Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda göster�len kurumlar �le

bağlı ve �lg�l� kuruluşlarındak� çevre denet�mler� 24/7/2009 tar�hl� ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
S�lahlı Kuvvetler� Çevre Denet�m� Yönetmel�ğ� kapsamında yürütülür.

Atık yağ üret�c�s�n�n yükümlülükler�
MADDE 8 – (1) Atık yağ üret�c�ler�;
a) Atık yağ oluşumunu en az düzeye �nd�recek şek�lde gerekl� tedb�rler� almakla,
b) Farklı gruplardak� atık yağları b�rb�rler�yle, su, çözücü, toks�k, tehl�kel� ve/veya d�ğer maddelerle/atıklarla

karıştırmamakla,
c) Ek-1’de yer alan gruplara göre atık yağlarını kaynağında ayrı b�r�kt�rmek ve Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n

13 üncü maddes�ndek� hükümler doğrultusunda geç�c� depolama alanı kurmakla,
ç) Geç�c� depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılab�l�r n�tel�kte üzer�nde “atık yağ” �bares� bulunan

var�ller veya tanklar kullanmakla, kullanılan ek�pmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzer� durumları engelleyecek
tedb�rler� almakla,

d) Atık yağları yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlara tesl�m etmekle,



e) Atık beyan formunu b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler� �çerecek şek�lde her yıl Ocak ayından �t�baren başlamak
üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç� uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak,
çıktısını almak ve beş yıl boyunca b�r nüshasını saklamakla,

yükümlüdür.
(2) Motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmeler, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 13 üncü maddes�ndek� hükümler

doğrultusunda geç�c� depolama alanı kurmakla, �l müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgey� almakla,
Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olmakla, motor yağı değ�ş�m�ne �l�şk�n b�lg�ler� çevr�m�ç� programı
kullanarak b�ld�rmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Yağ üret�c�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Yağ üret�c�ler�;
a) P�yasaya sürülen/�thal ed�len maden� yağ m�ktarını türler�ne göre Bakanlıkça bel�rlenen esaslara uygun

şek�lde b�ld�rmekle,
b) P�yasaya sürülen maden� yağların ambalajlarını Ek-2’de bel�rt�ld�ğ� şek�lde et�ketlemekle,
c) P�yasaya sürdüğü maden� yağların ambalajlarının et�ketler�nde, satış yerler�nde ve geç�c� depolama

noktalarında; atık yağların bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yönet�m�ne �l�şk�n olarak Ek-2’de yer alan
uyarıların ve sembolün kullanıcının göreb�leceğ� yer ve şek�llerde bulunmasını sağlamakla,

ç) Atık yağların toplanması ve bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yönet�mler�n� sağlamak amacıyla,
maden� yağ satışı yaptığı yerler� yazılı olarak b�lg�lend�rmekle, halkın eğ�t�m� ve b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k
çalışmaları yapmakla,

d) EPDK tarafından bel�rlenen usul ve esaslar kapsamında hazırlanan Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Üret�m Tasd�k
Raporunun b�r suret�n� her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa sunmakla,

e) Atık yağların toplanmasını sağlamak üzere yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa üye olmakla,
f) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa üye olmak suret�yle kullanım sonrası ortaya çıkan atık yağların bu Yönetmel�k

hükümler� çerçeves�nde ülke genel�nde toplanmasını, raf�nasyonunu ve/veya bertaraf ed�lmes�n� sağlamakla ve
bununla �lg�l� olarak Bakanlığa b�ld�r�mde bulunmakla, raf�nasyon tes�sler� �le toplamaya �l�şk�n �ş b�rl�ğ� yapmakla, bu
Yönetmel�ğe uygun olarak yönet�mler�n� sağlamak amacıyla gerekl� harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.
Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar;
a) Toplamda en az %10 olan p�yasa payını sağlamakla,
b) Bakanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yetk� belges� almakla,
c) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlara get�r�len yükümlülüklere uymakla,
ç) Atık yağların bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda toplanması ve taşınmasını sağlayarak atık yağları,

atık yağ raf�nasyon tes�sler�ne tesl�m etmekle ve bununla �lg�l� olarak Bakanlığa raporlamada bulunmakla,
d) Atık yağların bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yönet�m�n�n sağlanması amacıyla Bakanlıkla

koord�nasyonlu olarak eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n� düzenlemekle, bu faal�yetlere destek olmakla, bu
faal�yetler�n sürekl�l�ğ�n� sağlamakla,

e) Atık yağların yönet�m� �ç�n kapas�te oluşturmakla, atık yağların toplanması amacıyla ülke genel�nde atık
yağları toplayacak şek�lde gerekl� s�stem� kurmak veya kurulmasını sağlamakla ve bunlara �l�şk�n harcamaları
karşılamakla,

yükümlüdür.
Atık yağ raf�nasyon tes�sler�n�n yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) Atık yağ raf�nasyon tes�sler�;
a) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükümler�ne uymakla,
b) EPDK’dan aldıkları uygun bulma kararı kapsamında Bakanlıktan “Atık Yağ Raf�nasyonu” konulu çevre

l�sansı almakla,
c) EPDK’dan atık yağdan baz yağ üret�m�ne �l�şk�n alt başlık kapsamında maden� yağ l�sansı almakla,
ç) Tes�sler�n�, TS 13541 standardına uygun olarak tes�s etmek ve/veya uygun hale get�rmekle,
d) Atık yağlardan TS 13369 standardına uygun baz yağ üret�m� �ç�n deneme üret�m� planını Bakanlığa

sunmak, deneme üret�m�ne �l�şk�n harcamaları karşılamakla,
e) Atık yağların raf�nasyon �şlem�nden önce 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� uyarınca numune

alarak anal�z�n� yapmakla, yapılan anal�z sonucuna göre 12 nc� madden�n dördüncü fıkrasındak� hükümler
çerçeves�nde yönet�m�n� sağlamakla,

f) Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olmakla ve tes�s�ne kabul ett�ğ�, �şled�ğ�, bak�ye olarak
oluşturduğu atıklar �le atık �şleme faal�yet� net�ces�nde oluşturduğu/ürett�ğ� ürünler�n b�lg�s�n� �çeren kütle-denge
b�lg�s�n� hazırlamakla, çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m yapmakla ve onaylamakla,

g) Baz yağ ve atık yağ karakter�zasyon tesp�t�ne �l�şk�n testler� yapmak üzere tes�s �ç�nde kend� bünyes�nde TS
EN ISO/IEC 17025 akred�tasyonuna sah�p b�r laboratuvara sah�p olmakla,

yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık Yağların Raf�nasyonu ve Bertarafı
Atık yağların raf�nasyonu ve bertarafına �l�şk�n esaslar
MADDE 12 – (1) Atık yağlar, TS 13369 standardına uygun olarak baz yağ üreten, TS 13541 standardına

uygun olan ve Bakanlıktan “Atık Yağ Raf�nasyonu” konulu çevre l�sansı almış tes�sler tarafından raf�nasyona tab�
tutulur.

(2) Raf�nasyon tes�sler�n�n �şlet�lmes�nde asgar� olarak deneme üret�m�ndek� koşullar esas alınır.
(3) Raf�nasyon tes�sler�nde atık yağın �şlenmes� sonucunda oluşan bak�ye atıklar �lg�l� mevzuat kapsamında

ger� kazanılır, ger� kazanımının mümkün olmaması durumunda �se beraber yakma veya yakma tes�sler�nde �şlem
görür.

(4) Raf�nasyon tes�s�nde yapılan anal�z sonucunda;
a) PCB değer� 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değer�n� aşmayan atık yağlar, atık yağ raf�nasyon tes�sler�nde

raf�nasyona tab� tutulur.
b) PCB değer� 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değer�n� aşmayan atık yağlar, beraber yakma tes�sler�nde

enerj� ger� kazanımı amacıyla ek yakıt olarak kullanılır.
c) PCB değer� 50 ppm üzer�nde olan veya %1 klor değer�n� aşan atık yağlar, yakma tes�sler�nde bertaraf ed�l�r.
(5) Atık yağ raf�nasyon tes�sler�, çevre l�sansları kapsamında gösterd�kler� faal�yetlere �l�şk�n her yıl Bakanlık

tarafından denetlen�r.
Atık yağ raf�nasyon tes�sler�ne çevre l�sansı ver�lmes� ve deneme üret�m�
MADDE 13 – (1) Atık yağ raf�nasyon tes�s� kurmak ve/veya �şletmek �steyen gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler

Bakanlıktan çevre l�sansı almak zorundadır.



(2) Çevre l�sansı alınması �ç�n deneme üret�m� yapılması zorunludur. Deneme üret�m� planı, Ek-4’te yer alan
plan formatı doğrultusunda hazırlanarak raf�nasyon tes�s� tarafından Bakanlığa sunulur. Deneme üret�m� planı
Bakanlıkça uygun bulunmadan deneme üret�m� başlatılamaz.

(3) Deneme üret�m� planının Bakanlıkça uygun bulunmasının ardından raf�nasyon tes�s�nde üret�len baz yağın
TS 13369 standardına uygun olarak üret�ld�ğ�n�n �spatı amacıyla üret�m proses� tamamlanıncaya kadar deneme üret�m�
gerçekleşt�r�l�r.

(4) Deneme üret�m�nde kullanılacak atık yağlar Bakanlıkça bel�rlenen esaslara uygun şek�lde yetk�lend�r�lm�ş
kuruluş tarafından raf�nasyon tes�s�ne tesl�m ed�l�r.

(5) Deneme üret�m�nde Bakanlık, �l müdürlüğü, Türk Standardları Enst�tüsü (TSE) ve Türk�ye B�l�msel ve
Teknoloj�k Araştırma Kurumu Başkanlığı Marmara Araştırma Merkez� Başkanlığı (TÜBİTAK MAM) yetk�l�ler�
bulunur.

(6) Prosese beslenecek atık yağdan TS 900-1 EN ISO 3170 standardına uygun şek�lde numune alınarak Ek-
5’te yer alan parametrelere göre anal�z ed�lmek üzere Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarı veya TÜBİTAK MAM’a
gönder�lmes�yle deneme üret�m� başlatılır.

(7) Deneme üret�m� esnasında proses �ncelemes� ve proses�n tak�b� amacıyla ara ürün ve atıklardan numune
alınarak anal�z ed�l�r. Bu anal�zler deneme üret�m� yapılan tes�s�n laboratuvar altyapısının uygun olması hal�nde,
deneme üret�m�n� tak�p eden kurum yetk�l�ler�n�n nezaret�nde tes�ste yapılab�l�r. Laboratuvar altyapısının uygun
olmaması hal�nde anal�zler Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarı veya TÜBİTAK MAM’da yapılır.

(8) Deneme üret�m� sonucunda oluşan baz yağdan Bakanlık, TSE ve TÜBİTAK MAM tarafından numune
alınarak TS 13369 standardına uygunluğu bel�rlen�r.

(9) Deneme üret�m� sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından sonuç raporu hazırlanarak Bakanlığa sunulur.
Deneme üret�m� sonuç raporunda tes�s akım şeması, kütle denkl�ğ�, proses koşulları (sıcaklık, basınç, vakum, süre, baz
yağ ver�m�), tes�s�n f��l� kapas�tes� �le altıncı, yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralar gereğ�nce yapılan anal�zler�n sonuçları
doğrultusunda tes�s�n atık yağdan baz yağ üret�m�ne �l�şk�n tekn�k yeterl�l�ğ� değerlend�r�l�r. Bakanlıkça sonuç
raporunun uygun bulunması hal�nde raf�nasyon tes�s� Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�ne göre geç�c� faal�yet belges�
almak üzere Bakanlığa başvurur.

(10) Çevre l�sansı alınması �şlemler�nde Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır. Deneme
üret�m� har�ç olmak üzere atık yağların raf�nasyonuna EPDK’dan atık yağdan baz yağ üret�m�ne �l�şk�n alt başlık
kapsamında maden� yağ l�sansı alınmadan başlanamaz.

(11) Raf�nasyon tes�s�n�n proses�nde değ�ş�kl�k olması durumunda deneme üret�m� bu madde hükümler�
uyarınca yen�den yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda

öngörülen müeyy�deler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 15 – (1) 30/7/2008 tar�hl� ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut tes�sler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) “Atık Yağ Ger� Kazanım” konulu çevre l�sansına sah�p mevcut tes�sler, bu

Yönetmel�kte yer alan atık yağ raf�nasyon tes�s� şartlarını 1/1/2021 tar�h�ne kadar yer�ne get�rerek “Atık Yağ
Raf�nasyonu” konulu çevre l�sansı almak �ç�n Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

Motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmeler, 1/1/2021 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�k

hükümler� çerçeves�nde �l müdürlüğünden �z�n belges� almak ve Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olmakla
yükümlüdür.

Mevcut yetk�lend�r�lm�ş kuruluş
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce Bakanlıktan yetk� alan

yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, faal�yetler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütür. Söz konusu yetk�lend�r�lm�ş
kuruluş, 1/1/2021 tar�h�ne kadar 10 uncu maddede yer alan p�yasa payı şartları �le bu Yönetmel�kle get�r�len �lave
şartları sağladığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler� Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://haliccevre.com/wp-content/uploads/2017/10/ATIK-YA%C4%9ELARIN-Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0-Ekler.pdf

