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2 018 yılında Avrupa Birliği (AB-27) Atık 
Çerçeve Direktifinin yenilenmesi ile 
başlayan süreçte atık madeni yağların 
öncelikli hammadde geri dönüşümüne 
vurgu yapıldı, 2020 yılı itibari ile de 
üye devletlerden piyasaya sunulan ma-
deni yağ miktarı, oluşan atık madeni 
yağ toplama ve işleme miktarlarına iliş-
kin verileri Birliğe raporlamaları zo-
runlu kılındı. Çok önemli bir gelişme 
olarak da Avrupa Komisyonunca atık 
yağların geri dönüşümüne ilişkin so-
mut hedefler belirlemek üzere 2022 
tarihi belirlendi. 

Kararın alındığı günlerde AB genelin-
de oluşan atık madeni yağlarının %88 
inin kayıt altında toplandığının altı-
nı çizelim. Yani atık yağları kayıt altı-

na almış durumdalar ve yüksek çevre 
menfaati gözeterek hammadde geri 
dönüşümüne ilişkin bağlayıcı hedefler 
belirlemeye çalışıyorlar. 

Üstelik bunu yaparken atık üreticilerine 
atık madeni yağların karşılığı olarak 
bedel ödemiyor aksine atıklarının 
bertarafı için bedel talep ediyorlar.

Neticede her ülke kıymetli atıklarını 
kendi ülkelerinde değerlendirmek ve 
kıymetli /katmadeğerli ürünlerin imala-
tında kullanmak istiyor. 

AB’nin 2022 yılı için koyduğu iradeyi, 
biz 2019 Aralık ayında yaptığımız dü-
zenleme ile geride bıraktık. Önemli 
bir eşiği atladık. Bu konuda irade ko-
yanlar övgüyü hak ediyorlar. 

Bedelli atık yağ mı, zorunlu atık 
yağ mı?

2018 yılında ülkemizde Bakanlık Bül-
teninde geçen 70 bin ton atık madeni 
yağın, yaklaşık 20 bin tonu Yetkilendi-
rilmiş Kuruluş, 50 bin tonu ise lisanslı 
atık yağ toplayıcılarınca toplandı. Bir 
başka ifade ile, 20 bin ton atık made-
ni yağ bedelsiz, 50 bin ton atık madeni 
yağ bedelli toplandı. 

Yıl 2020. Mevzuat değişti. Geçiş 
süreci yıl sonunda sona eriyor. Mevcutta 
tek bir Yetkilendirilmiş Kuruluş var. Belki 
ikinci, belki üçüncü, belki de tek olacak 
bilemiyoruz. Ancak mevzuata göre atık 
madeni yağları toplama yetkisinin sadece 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlarda olacağını 
biliyoruz. Yeni düzenleme sonrası aklıma 
gelen soruları bağlantılı olarak art arada 
sıralıyorum. Hatta örnek olması açısından ilk 
sorumu BEDELSİZ Senaryosu olarak basit 
bir şema ile aktarayım isterim.

KAYIT DIŞILIK 
ŞEFFAFLIK SEVMEZ!

TAYRAŞ Genel Müdürü
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Çevre Bakanlığı’nca 2020 Mart ayında yayınlanan, 2018 yılı Atık İstatistikleri 
Bülteni’nde sunulan verilere göre toplam bir buçuk milyon ton tehlikeli atığımız var. 
Yıllık oluşan atık madeni yağ miktarı yaklaşık 300 bin ton, %23 ü yani 70 bin tonu 
kayıt altında. Başarımız başarısızlığımız olsa dahi AB rakamlarından çok uzağız. 
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Bundan sonraki sorularım Bedelli! 
 
İkinci sorum? 
Yetkilendirilmiş Kuruluş bir açılım yaparak 

atık madeni yağları toplama için bedel öder mi? 

Üçüncü sorum? 
Yetkilendirilmiş Kuruluş bedel öderse atık 

yağı elinde bulunduranları ne kadara bedelle 
vermeye ikna edebilir? 

Dördüncü sorum?
Birden fazla Yetkilendirilmiş Kuruluş olursa 

rekabet olursa atık madeni yağın fiyatı nerelere 
varır? 

Beşinci sorum? 
Artan atık madeni yağ fiyatının kaçak ve 

kayıt dışılığa etkisi ne olur? 

Altıncı sorum? 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar arası rekabet ve 

atık üreticisine bedel ödenmesine ilişkin pozitif 
etki sağlayacağı öngörülen kaldıraçlar ile kayıt 
içi atık madeni yağ toplama miktarı artırılabilir 
mi? 

Yedinci sorum? 
Kayıt içi toplama miktarının arttığını farz 

edelim. Bedeli akıllara ziyan hale gelen atık 
madeni yağı Rafinasyon Tesislerinde işlemek ve 
tekrar ekonomiye kazandırmak ticari açıdan ne 


