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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2019 tar�hl� ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönet�m�
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ş) Transfer noktası: Atık yağların raf�nasyon tes�sler�ne gönder�lmeden önce yeterl� m�ktara ulaşıncaya kadar
b�r�kt�r�ld�ğ� alanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) ve (g) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�ş, aynı madden�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“d) Atık yağlar, Bakanlıktan toplama yetk�s� almış atık yağ raf�nasyon tes�sler� ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca
toplanır ve taşınır. Raf�nasyon tes�sler� ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar hazırlayacakları atık yağ toplama planlarını
Bakanlığa sunarlar. Toplama planı ve toplama yetk�s�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�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 atık yağlar yakma tes�s�ne gönder�l�r.
Raf�nasyonunun mümkün olmadığı tesp�t ed�len atık yağlar �se beraber yakma ve/veya yakma tes�sler�nde �şlem görür.
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 veya ulusal/uluslararası kabul görmüş standart metotlar
kullanılarak anal�z yapılır.”

“�) Denet�m esnasında veya �ht�laf durumunda anal�zler, TS EN ISO/IEC 17025 akred�tasyonuna sah�p ve/veya
25/12/2013 tar�hl� ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Anal�z Laboratuvarları Yeterl�k
Yönetmel�ğ� kapsamında Bakanlıkça yetk� ver�len laboratuvarlarda yaptırılır.”

“(2) Atık yağların raf�nasyonunda, �lave k�rl�l�k oluşturulmaksızın tem�z üret�m teknoloj�ler�n�n kullanılması
ve deneme üret�m sonuç raporuna esas tes�s ver�m�nden az olmayacak ver�mde baz yağ üret�lmes� esastır.”

“(6) Atık yağlar, bel�rl� kapas�teye ulaşıncaya kadar Bakanlıktan toplama yetk�s� almış raf�nasyon tes�sler�
veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca oluşturulan transfer noktalarında b�r�kt�r�leb�l�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“e) Ek-6’da yer alan tekn�k özell�klere göre transfer noktalarına l�sans vermek, bu tes�sler� düzenl� olarak

�zlemek ve denetlemekle,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“d) Atık yağları yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlara veya Bakanlıktan toplama yetk�s� almış raf�nasyon tes�sler�ne

tesl�m etmekle,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent ve aynı maddeye

aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“g) P�yasaya sürdükler� maden� yağ m�ktarının; 2021 yılı �ç�n %10, 2022 yılı �ç�n %15, 2023 yılı �ç�n %20,

2024 yılı �ç�n %25 ve sonrak� yıllarda Bakanlığın bel�rleyeceğ� hedeflerdek� atık yağı toplamakla,”
“(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa üye olan yağ üret�c�ler�n�n yükümlülükler� yetk�lend�r�lm�ş kuruluş tarafından

yer�ne get�r�l�r.
(3) Maden� yağ üret�m�nde; 2022 yılı �ç�n %8, 2023 yılı �ç�n %12, 2024 yılı �ç�n %15 ve sonrak� yıllarda

Bakanlığın bel�rleyeceğ� oranlarda atık yağdan üret�lm�ş baz yağ kullanılması zorunludur. Bu fıkrada bel�rlenm�ş
zorunlu kullanım oranlarına �thal ed�len baz yağlar dâh�l ed�lmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Atık yağların bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda toplanması ve taşınmasını sağlayarak atık yağları,
atık yağ raf�nasyon tes�sler�n�n kapas�tes� oranında tesl�m etmekle ve bununla �lg�l� olarak Bakanlığa raporlamada
bulunmakla,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“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 ve/veya Çevre Ölçüm ve Anal�z Laboratuvarları Yeterl�k Yönetmel�ğ�
kapsamında Bakanlıkça yetk� ver�len laboratuvar bulundurmakla,”

“(2) Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara uygun şek�lde toplama altyapısını kuran atık yağ raf�nasyon
tes�sler�ne çevre l�sansı geçerl�l�k süres�n� aşmayacak şek�lde toplama yetk�s� ver�l�r. Bakanlıktan toplama yetk�s� almış
atık yağ raf�nasyon tes�sler�;

a) Atık yağların bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda toplanması ve taşınmasını sağlamak ve yurt �ç�nde
her noktaya toplama h�zmet�n� vermekle, raf�nasyonu mümkün olmadığı tesp�t ed�len atık yağları beraber yakma veya
yakma tes�sler�ne göndermekle,

b) Bakanlıkça bel�rlenecek tutarda kes�n ve süres�z tem�nat mektubunu Bakanlığa sunmakla,
c) Transfer noktası kurulması hal�nde �l müdürlüğünden l�sans almakla,
ç) Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar doğrultusunda bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n�n ve mal�

kayıtlarının bağımsız denet�m kuruluşlarına �ncelet�lmes�n� sağlamak ve �nceleme/sonuç/değerlend�rme raporlarını
Bakanlığa sunmakla,



yükümlüdür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(12) Tes�s�n yıllık ortalama ver�m�n�n deneme üret�m� sonuç raporundak� değerden %20 düşük olması

durumunda deneme üret�m� yen�len�r.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Atık yağ transfer noktaları
MADDE 13/A – (1) Atık yağ transfer noktaları, atık yağların raf�nasyon tes�sler�ne gönder�lmeden önce

taşımanın çevresel etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes� ve ekonom�k olması amacıyla gerekl� tedb�rler�n alınarak
beklet�ld�kler� alanlardır. Bu alanlar atık yağ raf�nasyon tes�sler� veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından teşk�l
ed�l�r.

(2) Atık yağ transfer noktalarında depolama yapılab�lmes� amacıyla betonarme zem�n üzer�nde en az �k� adet
depolama tankı bulunur. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur. Tanklarının üzer�nde “Atık Yağ” �bares� bulunur. Bu
tanklar, taşmaya neden olmayacak hacme sah�p güvenl�k havuzu �ç�nde yer alır. Hacm�, en az tankın kapas�tes� kadar
olacak güvenl�k havuzunda, güvenl� boşaltmayı sağlayacak ek�pman bulundurulur.

(3) Oluşturulacak transfer noktaları �ç�n �l müdürlüğünden çevre l�sansı alınır. Transfer noktası �ç�n çevre
l�sansı; atık yağ raf�nasyon tes�sler�n�n çevre l�sansı geçerl�l�k süres�n�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar �ç�n �se yetk�
süreler�n� aşmayacak şek�lde ver�l�r.

(4) Transfer noktaları Ek-6’da yer alan f�z�ksel özell�kler �le Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerde
yer alan şartlara uygun olarak kurulur.

(5) Atık yağlar transfer noktalarında en fazla 6 ay beklet�l�r.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) “Atık Yağ Ger� Kazanım” konulu geç�c� faal�yet belges� veya çevre l�sansına sah�p

mevcut tes�sler, bu Yönetmel�kte yer alan atık yağ raf�nasyon tes�s� şartlarını yer�ne get�rerek “Atık Yağ Raf�nasyonu”
konulu çevre l�sansı almak �ç�n Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

(2) Deneme üret�m� planı başvurusunda bulunmamış tes�sler ve “Atık Yağ Ger� Kazanım” konulu çevre
l�sansına sah�p mevcut tes�sler, bu madden�n yayımı tar�h�nden �t�baren en geç 30 takv�m günü �ç�nde Bakanlığa
deneme üret�m� planı sunmak zorundadır. Bu tar�he kadar başvuruda bulunmayan tes�sler�n mevcut çevre l�sansı
sonlandırılır.

(3) TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanacak deneme üret�m� takv�m planına göre deneme üret�mler�
gerçekleşt�r�l�r. Deneme üret�m� takv�m planı oluşturulmasında tes�sler�n Bakanlığa başvuru yaptığı tar�h esas alınır.
Mevcut tes�sler �ç�n mücb�r sebepler dışında deneme üret�m� takv�m planı değ�şt�r�lmez. Mücb�r sebep olarak kabul
ed�leb�lecek haller; doğal afetler, kanun� grev, kısmî veya genel seferberl�k �lânıdır. Bu haller�n mücb�r sebep olarak
kabul ed�leb�lmes� �ç�n; mevcut tes�sten kaynaklanan b�r kusurdan �ler� gelmem�ş olması, deneme üret�mler�n�n
gerçekleşmes�ne engel n�tel�kte olması, mevcut tes�s�n bu engel� ortadan kaldırmaya gücünün yetmem�ş bulunması
gerek�r.

(4) Deneme üret�m� gerçekleşt�r�len mevcut tes�sler deneme üret�m sonuç raporunun uygun bulunması
durumunda bu Yönetmel�kte yer alan atık yağ raf�nasyon tes�s� şartlarını yer�ne get�rerek 3 ay �çer�s�nde “Atık Yağ
Raf�nasyonu” konulu çevre l�sansı almak �ç�n Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu süre �çer�s�nde başvuru
yapılmaması durumunda tes�s�n çevre l�sansı sonlandırılır.

(5) Deneme üret�m� gerçekleşt�r�len mevcut tes�sler�n deneme üret�m sonuç raporunun uygun bulunmaması
durumunda çevre l�sansı sonlandırılır.

(6) Mevcut tes�sler, dördüncü ve beş�nc� fıkralardak� deneme üret�m�ne �l�şk�n süreç tamamlanıncaya kadar
faal�yetler�ne devam ederler. Bu süre zarfında; kend�s�ne a�t aracı olan mevcut tes�sler A grubu atık yağları toplarlar, B
grubu atık yağlar �se mevcut tes�slere yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından tesl�m ed�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Motor yağı değ�ş�m� yapılan �şletmeler, 1/7/2021 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.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğe ektek� Ek-6 eklenm�şt�r.
MADDE 14 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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