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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 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� fıkrasının (d) ve (j) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“j) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünü,”
MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�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. PCB
�çer�ğ� neden�yle raf�nasyon tes�s� tarafından �şlenemeyen atık yağlar öncel�kle PCB arındırma tes�sler�nde PCB değer�
�şleneb�l�r düzeye get�r�lerek raf�nasyona tab� tutulur. 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.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� yürürlükten kaldırılmış ve aynı
madden�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Maden� yağ üret�m�nde; 2023 yılı �ç�n %2, 2024 yılı �ç�n %4, 2025 yılı �ç�n %6, 2026 yılı �ç�n %8 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 atık yağdan üret�lm�ş baz yağlar dâh�l ed�lmez. Atıktan üret�m�
bulunmayan baz yağ gruplarına bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“ç) PCB �çer�ğ� neden�yle raf�nasyon tes�s� tarafından �şlenemeyen atık yağlar öncel�kle PCB arındırma

tes�sler�nde PCB değer� �şleneb�l�r düzeye get�r�lerek raf�nasyona tab� tutulur.”
MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n on �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(12) Tes�s�n yıllık ortalama ver�m�n�n deneme üret�m� sonuç raporundak� değerden %30 düşük olması

durumunda veya tes�ste TS 13369 standardında ürün elde ed�lemed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde b�r yıl �ç�nde deneme
üret�m� yen�len�r. B�r yıl �ç�nde deneme üret�m�n�n yen�lenmemes� durumunda tes�s l�sansı �ptal ed�l�r.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Bakanlıkça uygun bulunması hal�nde bel�rlenen deneme üret�m� takv�m planında yalnızca tes�sler arasında yer
değ�ş�kl�ğ� yapılır. Planlanan tar�hte deneme üret�m�ne katılmayan tes�s�n mevcut çevre l�sansı sonlandırılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Atık yağların araçtan araca nakled�lmes�
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Atık yağ raf�nasyon tes�sler�, tehl�kel� madde taşımacılığına �l�şk�n �lg�l� mevzuatına

uymak kaydıyla organ�ze sanay� bölgeler� veya sanay� s�teler� �çer�s�nde bel�rlenecek, adres ve koord�nat b�lg�ler� �l
müdürlüğüne sunularak uygun görüş alınacak noktalarda atık yağları bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren
b�r yıl süreyle araçtan araca transfer edeb�l�r. Araçtan araca transfer ancak aynı raf�nasyon tes�s�n�n araçları arasında
yapılır. Her �lde en fazla 3 nokta bel�rlen�r. Bel�rlenen noktaların zem�n geç�r�ms�zl�ğ� sağlanır ve dökülmelere karşı
em�c� malzeme bulundurulur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.”
MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-6’sının (10) numaralı maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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