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A
tık Yağların Yönetimine ilişkin yasal düzenle-
meler ülkemizde Avrupa Birliği müktesebatı 
ile uyum kararının alınması sonrasında 2004 
yılında başlamış, 2008 yılında revize edilmiş 
ve en son olarak da 21 Aralık 2019 tarih 
itibari ile son şeklini almıştır. Bakanlığımızca 
yapılan her yeni düzenleme ile bu konuda 
daima olumlu yönde ilerleme kaydedilmiştir.  
Bu manada yapılan son düzenlemeyi yerinde 
bulduğumuzu belirtmek isterim.

Atık madeni yağların sebep olduğu 
zararların en aza indirilmesi, sanayilerde 
bulunan atık yağ sobalarının kaldırılması, 
seralarda yakılmasının önlenmesi, toprağa 
veya suya karışmasındaki riskler hususunda 
toplumun bilinçlendirmesi noktasında çok 
büyük emekler verilmiştir. Bununla birlikte 
“atığı üreten/madeni yağ değişim noktası” 
yani elinde bulunduranın, elindeki atık mal-
zeme üzerinden ilave gelir elde etme isteği, 
atık madeni yağların uygun olmayan faaliy-
etlere konu edilerek kayıt altına alınmasının 
önünde en büyük engeli oluşturmaktadır. 

Üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde, 
kayıt altına alınamayan yıllık 300 bin tonun 
üzerinde atıklar ve madeni yağlar illegal 
yöntemlere konu edilmekte kamu can, mal 
güvenliği tehdit edilmekte, ekonomimize 
yıllık 1 milyar Türk Lirasının üstünde zarara 
neden olmaktadır.

O�Katma Değerli Baz Yağ Üretimine 
İlişkin Veri Yok

Böyle bir ortamda ülkemizde atık 
madeni yağların rafinasyonuna ilişkin 
ileri ve temiz teknoloji yatırımlar da 
gerçekleştirilememiştir. İşlenmek sureti ile 
üretilen veya ihraç edilen baz yağ miktarı 
hakkında bir bilgi maalesef yoktur. 

Kalıp yağı veya jüt yağı gibi isimlerle 
paketlenerek piyasaya sunulan geri dönüşüm 
ürünleri amacı dışında ve genelde akaryakıt 
olarak kullanılmaktadır. Yüksek performans 

gerektiren madeni yağların formülasyon-
larda yer alan atık madeni yağlardan üretimi 
yapılan baz yağ üretimimiz yoktur. 

O�Temiz Teknoloji ve Katmadeğerli 
Ürün İmalatına İhtiyaç Var

2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 
bulunan toplam 25 Baz Yağ Rafinerisi’nde 
toplam 1 milyon 240 bin ton baz yağ 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Atık madeni 
yağlar yüzde 70’in üzerinde bir oranda rafi-
ansyona tabi tutulmakla birlikte, basit asit 
ve kil ile işleme yöntemleri ile atıktan atık ve 
kalitesiz ürün üretimi birçok gelişmiş ülkede 
yasaklanmıştır.  

O�Yönetmelik Yatırımcılar İçin Umut 

Yönetmelikte atık yağların rafinasyonu 
ile katma değeri yüksek baz yağ üretiminin 
zorunlu kılınması, bu süreçte temiz ve ileri 
teknolojiler uygulanması, rafinasyonunun 
verimi gibi unsurların gözetilmesi ve tesisteki 
üretimin yetkinliğinin, sürdürülebilirliğinin 
kontrol ve denetim sürecine tabi tutulması 
bir devrim niteliğinde. 

O�Yetkilendirilmiş Kuruluşun 
Sorumlulukları Daha Da Artmış Du-
rumda 

Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak 
ifade edilse de esasen piyasaya sürenlerin 
sorumluluklarını yerine getirmek üzere 
oluşturulan organizasyon tarifleniyor. Yani 
Ülkemizde madeni yağı piyasaya süren tüm 
firmaları içine alan büyük bir yapı.

Burada işin atık madeni yağ üreti-
cilerinden ülke genelinden toplanması ve 
toplumun bilinçlendirilmesi noktasında 
önemli bir sorumluluk var.  Yönetmelikle bu 
yapının daha da güçlendirildiğini ve yetkile-
rinin genişletildiğini görüyoruz.

Bu anlamda yetkilendirilmiş kuruluşun 
bakanlığımıza yeni bir model sunarak, 
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Yönetmelikteki kriterleri karşılayan tesislere 
“kapasite, verim, ürün kalitesi vb. Kriterler” 
üzerinden teslimatta bulunması beklentisi 
içindeyiz. 

O�Yetkilendirilmiş Kuruluşların 
Sayısının Artması karmaşa getirir

Madeni yağı üreteneler satşını 
yaptıkları ürünleri toplama noktasında so-
rumludurlar. Yetkilendirilmiş kuruluşların 
atık topladığı noktaların, üyeleri 
bazında ayrıştırılması son derece güçtür. 
Yetkilendirilmiş Kuruluşların sayısının 
artırılmasından öte mevcut yetkilendirilmiş 
kuruluşların denetimlerle desteklenerek 
güçlendirilmesi en doğru yol olacaktır. 

O�Yağ Değişim Noktalarının Bel-
gelendirmesine Kriterleri Oluşturulmalı

Yağ değişim noktalarının bel-
gelendirilmesine ilişkin düzenlemeyi çok yer-
inde buluyoruz. Motor yağı değişimi yapan 
noktaların kayıt alltına alınması ile birlikte 
bu noktalarda, satın alınan madeni yağların 
fatura girişleri üzerinden, değişimi yapılan 
madeni yağ miktarı ile karşılaştırılmasını 
içeren bir denetim ve belgelendirme sürev-
cinin de tariflenmesi yerinde olacaktır. 

O�Atık Yağ Rafinasyonunda, “Üreti-
mim Verimi” Çok Önemli Dikkate 
Alınmalı ve Belirleyici Kriter Olmalı

Atık madeni yağların ilave kirlilik 
üretmeksizin rafinasyonu esası itibari ile 
yüksek verimde ürün olarak geri kazanımını 
ifade etmektedir. Bu noktada atık madeni 
yağın yeniden rafinasyonunda en az %50 
verim şartı olmalıdır.  Bir başka ifade ile 
işlenen atığın en azından yarısını ürüne 
dönüştürmeyen bir rafinasyon tesisi çevresel 
anlamda sürdürülebilir bir katmadeğer de 
üretemeyecektir.

O�AB Müktesabatında Atık Madeni 
Yağ Rafinasyonuna İlişkin Önemli Yeni-
likler Mevcut… Mevzuat Değişikliğimizle 
Eş Zamanlı olması sevindirici..

Atık madeni yağlara ilişkin AB rapor-
lama şablonu 2019 ilkbaharında kabul 
edilmiş olup, Komisyon Uygulama Direktifi 
(AB) 2019/1004 Ek VI’da mevcuttur. Üye 
Devletler hali hazırda yıllık raporlamalarında 
bunu kullanmak zorundadır. Gelen raporlar 
doğrultusunda atık madeni yağların rafi-
nasyonuna ilişkin hedefler konulması Avru-
pa Komisyonunun gündemine girmiştir. 

Dünya genelinde çevre bilincinin 
arttığı bir ortamda atıktan orijinal kullanım 
amacına uygun ürünü üretebiliyor olmak 
çevresel anlamda en büyük fayda olarak 
görülmekte ve desteklenmektedir.

Atık Yağların Yönetimine ilişkin Yönet-
melikteki düzenlemeler bu aşamada Rafi-
nasyonu ön plana çıkarmakta ve bu anlamda 
önemli bir uyum arz etmektedir. 
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Üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde, 
kayıt altına alınamayan yıllık 300 bin tonun üzerinde 
atıklar ve madeni yağlar illegal yöntemlere konu 
edilmekte kamu can, mal güvenliği tehdit edilmekte, e
konomimize yıllık 1 milyar Türk Lirasının üstünde 
zarara neden olmaktadır.


