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lkemiz madeni yağ tüketimi hayli yüksek,

Yıllık tüketim 600.000 ton,

Dünya talebinin yüzde bir buçuğu AB 
ülkelerinin yüzde on beşi. 

 Tükettiğimiz yaklaşık altmış bin tanker-
lik bir filo kadar.

Arka arkaya dizdiğimizde İstanbul-İzmir 
arasında yol olur. 420 kilometre.

Yani yılda 420 kilometre uzunlukta 
altmış bin tanker yükü madeni yağ tüketi-
yoruz.

Miktarın yarısının atığa dönüştüğünden 
hesapla 300.000 ton atık yağımız var.  

Ankara – Yozgat arasında yol olur 210 
kilometre.

Yani 210 kilometre uzunlukta otuz 
bin tanker yükü atık yağımız var.

Ya da 210 km uzunluğunda 3 metre 
derinliğinde bir nehir. 

Neredeyse Göksu Nehri uzunluğunda. 
Toroslardan Akdenize akan… 

Su değil akan oluk oluk atık yağ.

Düşünün ki bu dereden çıkanı yiyiyor-
uz, içiyoruz, soluyoruz ve içinde yüzüyoruz.

Mevzuat değişikliği ile yoluna giren 
konularımız var. 

Avrupa Birliği ile tam uyumlu bir 
mevzuat, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aramalar 
Kurumu tarafından üretim süreçlerinin kon-

trol edileceği atık madeni yağ geri dönüşüm 
tesisleri,

Her yerde motor yağı değişiminin 
yapılamadığı, atık motor yağ değişim 
noktalarının yetki belgesi almalarını zorunlu 
kılan yasal düzenleme, 

Üretici sorumluluğu kapsamında daha 
rekabetçi bir düzenleme, 

Ülke geneline yaygın bedelsiz hizmet 
sunan Yetkilendirilmiş Kuruluş,

Atık madeni yağların piyasaya sürül-
mesinden, atık haline gelişine ve geri 
dönüşümüne kadar tüm süreçlerin aktörl-
erini müteselsilen sorumlu kılınmas… 

Çok ümitliyiz.

Ancak başarmak için daha fazlasına 
ihtiyacımız var…

Her kesimden çok farklı profilde 
kişinin tespitleri var. 

Ortaya karışık paylaşmak isterim.

l Yetkilendirilmiş Kuruluş atık motor 
yağlarını toplamada yetersiz kalıyor.

l Yetkilendirilmiş Kuruluş ülke gene-
line bedelsiz hizmet götürüyor elinden geleni 
fazlası ile yapıyor.

l İlave Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 
olursa toplama miktarı artar.

l Yetkilendirilmiş Kuruluş sayısı 
arttığında kim kimin atık yağını toplayacak 
bu durum iyice karmaşık hale gelir. 

l Bu kadar geri dönüşüm tesisi olmaz. 
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www.recyclingindustrydergisi.com
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TAYRAŞ Genel Müdürü 
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