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2 019 yılının son aylarında Fransa’da düzenlenen 
Avrupa Rejenerasyon Endüstrisi organizasyonu 
(G.E.I.R.)’na katıldım. Buradaki izlenimlerimi 
ve edindiğim bilgileri istifadelerinize sunmak 
isterim. 

Organizasyon; Avrupa Birliği 
Müktesabatında yer alan atık yönetimi 
ilkelerini benimseyen Atık Madeni Yağ Geri 
Dönüşüm Rafinerilerini tek çatı altında 
topluyor. Rafinerilerin ortak paydası, yük-
sek çevre bilinci ile atık madeni yağların 
katma değeri en yüksek orijinal formuna 
dönüştürülmesi...

G.E.I.R. üyeliği için, rafinerilerin; geri 
dönüşümün hakkını verecek nitelikte çevresel 
ve teknolojik birikime sahip olmaları önemli 
ve belirleyici bir kriter. Çünkü, rafinerilerin 
CO2 emisyonu ve iklim değişikliği ile müc-
adeleye pozitif anlamda çok büyük katkıları 
var ve bunu her ortamda yüksek sesle dile 
getiriyorlar.

Tüm Avrupa’da atık madeni yağların 
işlendiği 25 rafineri tesisi var. Organizasyon 
bunların 17 tanesini bünyesinde barındırıyor. 
Kullanılan teknolojiden elde edilen verime 
kadar farklılıklar olsa da tamamında üretilen 
nihai ürün baz yağ.  

Baz Yağ deyince esasen madeni yağın 
katkısız ham formunu ifade ediyoruz. 
Amerikan Petrol Endüstrisince yapılmış Baz 
Yağ Sınıflandırması baz yağları V grup altında 
topluyor. TS 13369 Baz Yağ Standardımız da 
bu şekilde güncellendi ve bu standarda tam 
uyumluyuz. 

GEIR üyesi rafinerilerde Grup III (1 
rafineri), Grup II (7 rafineri) ve Grup I (9 rafi-
neri) baz yağ üretimi  yapılıyor. Yararlanılan 
teknolojilerinin tamamı ileri rafinasyon 
yöntemlerini içeriyor. Solventle işleme veya 
hidro işlem teknolojileri kullanılıyor. Asit ve 
kil metotları kullanılmıyor; Çünkü, 1900’le-
rin ortasından kalma bu metot ilave kirlilik 
ürettiği için müsaade edilmiyor.

G.E.I.R.’in Kuruluş yılı 1969... 
Kuruluşunda; Fransız, Alman ve İtalyan iş 
insanları yer alıyor. G.E.I.R. çatısı altında; atık 
madeni yağların toplanması, yeniden rafi-
nasyonunun ileri teknoloji yeniden rafinasyon 
teknikleri ile gerçekleştirilmesi, çevreye ve 
ekonomiye orijinal ürün olarak yüksek katma 
değerli “Baz Yağ” olarak dönmesi noktasındaki 
politikalar üretilmesi ve desteklenmesi 
noktasında çok büyük emekler verilmiş. 

G.E.I.R.’in dönem Başkanı Sayın Chris-
tian Hartman...  Sayın Hartman’ın sektöre 
olan katkısı yadsınamaz; PURAGLOBE 
Rafinerisi’nin kurulumundan itibaren 25 yıl 
CEO’luğunu yapmış. Kaleme aldığım metinde 
kullandığım veriler kendisinin 2008’de 
Fransa’da gerçekleştirdiği bir sunumdan 
kullanıldı. Müsaadelerini alarak yazımda 
kullanıyorum ve kendisine de bu vesileyle 
teşekkür ediyorum...

AB Ülkelerinde Baz Yağ Talebinin % 
17’si Yeniden Rafinasyondan Sağlanıyor

l AB üyesi ülkelerde madeni yağ talebi 
4.3 milyon ton/yıl. 

l Madeni yağın içindeki katkı miktarı 
hariç tutulursa 3.7 milyon ton/yıl baz yağ 
talebi var.

l 3.7 milyon ton/yıl baz yağı talebi; 
yüzde 83 (3.1 milyon ton/yıl) ham petrolün 
rafinasyonundan, yüzde 17 (600 bin ton/yıl) 
yeniden rafinasyondan, karşılanıyor. 

AB ülkelerinde faydalı kullanım ömrü 
sona eren toplanabilir nitelikteki atık 
madeni yağların yüzde 88’i kayıtlı olarak 
toplanıyor..

l Toplanabilir nitelikteki atık madeni 
yağ miktarı 2.1 milyon ton/yıl; yüzde 88’i (1.7 
milyon ton/yıl) kayıtlı toplanıyor, toplananın 
yüzde 61’i (1 milyon ton/yıl) yeninden rafi-
nasyona tabi tutuluyor. 

l Rafinerilerde üretilen baz yağ 
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miktarı 600 bin ton/yıl. Rafinasyon verimi 
genel ortalaması yüzde 60... Yeniden 
Rafinasyon’da verim, yüksek olursa anlamlı; 
aksi durumda atıktan atık üretilmiş 
oluyor…

Ülkemizde faydalı kullanım ömrünü 
tamamlayan atık madeni yağların izini 
süremiyoruz. Yukarıdaki verilerden atık yağın 
izinin sürülebilir olduğunu, birilerinin bunu 
başardığını görüyor ve umutlanıyorum… 
Ülkemizdeki verileri sunmak ve karşılaştırmak 
istiyorum ancak maalesef bilgim sınırlı...

Piyasaya sunulan madeni yağ miktarına 
ilişkin PETDER dışında bir kaynağımız yok. 
Ortaya çıkan atık madeni yağ miktarına ilişkin 
yıllık yaklaşık 200 ila 300 bin ton arasında 
değişen miktarlara ilişkin tahminlerimiz var. 

Maalesef kullanım ömrünü tamamlayan 
atık madeni yağların izini süremiyoruz. İzini 
sürecek yöntemlere sahibiz ve yeni yönetme-

lik bunu destekliyor; fakat, cesaretle üzerine 
gidebilirsek belki önümüzdeki süreçte veya 
sonraki yıllarda yorumlayacak verilerimiz ve 
hedeflerimiz olacak... 

GEIR 2020 yılı toplantısı 
İstanbul’da yapılıyor...

Ülkemizde 2019 yılının son günlerinde 
yayınlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 
ile eski yönetim, denetim, iş ve işleyiş 
alışkanlıklarını değiştiren devrim niteliğinde 
bir düzenleme yapıldı. Emeği geçenlere 
teşekkürü borç biliyorum. AB Müktesabatı ile 
paralellik arz ediyor. Çok umut verici.

GEIR 2020 yılı buluşmasını İstanbul’da 
yapmayı planlıyor. Özellikle düzenleyici ve 
denetleyici kurumlarımızın katılım sağlaması 
Avrupa Birliği’nde atık madeni yağlar özelinde 
güncel gelişmeler ve tecrübelerden istifade et-
mek noktasında faydalı olacağına inanıyorum.


