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K
ıymetli bakanlığımız ve atık sektörümüzün 
temsilcileri, bu ayki yazımda sizlere atık madeni 
yağlar özelinde Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanmış bir raporun tercümesini sektörü-
müzün gelişimine ışık tutmasını gönülden arzu 
ederek paylaşmak isterim. Raporun genelinde çok 
kıymetli bilgiler sunulmuş. Raporun son cümlesine 
geldiğinizde sonuç elde etmek için neye ihtiyaç ol-
duğu çok güzel aktarılmış. Sonunu merak etmeden 
rahatça okumanız açısından baştan paylaşayım. 
Hedef yoksa sonuç da yok. Maalesef bizde de 
somut rakamsal hedefler yok. Öncelikle bu konuya 
odaklamak gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Atık Madeni Yağ 
Raporu  Sağlıklı ve düzenli veri üretme 

Atık Çerçeve Direktifi Madde 37 
kapsamında atık yağlara yönelik yeni resmi 
raporlama yükümlülükleri getirilmiştir. 
Günümüzde, atık yağlara ilişkin olarak AB 
seviyesinde mevcut herhangi bir yapılandırıl-
mış ve uyumlaştırılmış veri bulunmamaktadır. 
Atık yağlara yönelik raporlama için resmi for-
mat 2019 yılının Haziran ayında uygulamaya 
alınmıştır (Komisyon Uygulama Kararı (AB) 
2019/1004, Ek VIII). Öte yandan, 2020 re-
ferans yılına yönelik ilk toplanan veriler ancak 
2022 yılı ortalarında hazır olacaktır.

Baz Yağlar

Baz yağlar, yağlama yağı üretiminin baş-
langıç malzemeleridir. Baz yağlar genel olarak 
mineral, sentetik ve biyo baz yağlar şeklinde 
sınıflandırılabilir. Buna ilaveten, saf ve yeniden 
rafine edilmiş baz yağlar şeklinde bir ayrım da 
yapılabilir. Çoğu baz yağ bir ham yağ rafinasyon 
süreci sonucunda elde edilirken, yeniden rafine 
edilmiş baz yağlar ise atık yağların yeniden 
rafinasyon tesislerinde yeniden üretimi ile elde 
edilir. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), baz yağ-
ların beş Gruba (I ila V) ayrıldığı ve sıklıkla atıfta 
bulunulan daha ayrıntılı bir sınıflandırma geliş-
tirmiştir. Bu sınıflandırma şu ana kriterlere göre 
yapılmaktadır: doymuş içerik yüzdesi, kükürt 
içeriği ve viskozite endeksi. Bu kriterler, API baz 
yağ grubu I ile V’in özelliklerini belirlemektedir.

Yağlama yağları

Yağlama yağları, farklı karakteristiklerde baz 
yağları karıştırmak ve karışıma katkı maddeleri 
eklemek suretiyle üretilmektedir. Yağlama yağları 
tipik olarak yüzde 75 ile yüzde 80 oranında baz yağ 
içerir. Ancak bu oran uygulamaya göre değişmek-
tedir. Yağlama yağlarının ör. viskozite, oksidasyona 
yüksek direnç veya düşük akma noktası gibi özel-
likleri, baz yağlar ve katkı maddelerinin karakteris-
tiklerine bağlıdır.

Uygulamalar

Yağlama yağlarının çeşitli alanlarda çok farklı 
uygulamaları olmakla birlikte, bunlar genellikle 
otomotiv uygulamaları ve endüstriyel uygulamalar 
şeklinde birbirinden ayrılır. Belirli yağlama yağları 
ve bunların piyasaya sürülen toplam yağlama 
yağları içerisindeki payı ülkelere göre farklılık 
göstermekte olup, diğer etkenlerin yanı sıra, ilgili 
ülkenin endüstrisinin yapısına bağlıdır. Motor 
yağları, piyasaya sürülen tüm yağlama yağlarının 
yaklaşık yarısını temsil etmektedir. Hidrolik yağlar, 
toplam pazar payının yaklaşık %15 ila %20’si ile 
en büyük kategoriyi oluşturmaktadır.  Yağlama için 
kullanılmayan diğer endüstriyel yağlar’ kategori-
sinde ise örneğin baskı yağları, gaz yıkama yağları 
veya ısı transfer yağları yer almaktadır. Örneğin 
delme ya da haddeleme gibi işlerde kullanılan 
metal işleme yağları, yaklaşık %90 su içeriğine 
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sahip yağ/su emülsiyonlarıdır. Son olarak, örneğin 
gres yağları ve işlem yağları gibi, herhangi bir atık 
yağ oluşumuna neden olmayan yağlama yağları 
da bulunmaktadır. Bu yağların önemli bir kısmı, 
kimyasal-teknik endüstrisi ürünlerinin üretimin-
de kullanılan işlem yağlarıdır. Bunlar bir şekilde 
ürünlere geçtiğinden, bunların atık yağ olarak geri 
dönüşümü artık mümkün değildir.

Gemi yağları mümkün olan durumlarda 
ayrıca ele alınır, zira bunların kütle akışlarının ta-
kibi uluslararası deniz trafiğinde kullanımlarından 
dolayı mümkün değildir.

Kayıplar ve toplama

Piyasaya sürülen yağın kullanım sonrasında 
atık yağa dönüşüp dönüşmeyeceği, yağın kullanım 
alanına bağlıdır. Örneğin, araçlarda kullanılan 
motor yağı sürüş sırasında kısmen yanar. Aynı 
durum, ürüne dönüştürüldüklerinde toplanabilir-
liklerini kaybeden işlem yağları için de geçerlidir. 
Bu da, belirli bir miktar yağın kaybolduğu ve 
sadece kalan kısmın atık yağ olarak toplanabileceği 
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bunları ‘önle-
nemez kayıplar’ ve ‘toplanabilir atık yağlar’ olarak 
adlandırmaktayız. Piyasaya sürülen yağlardan 
toplanabilir olanların payı ‘geri dönüş oranı’na 
eşittir. Ülkeye özel geri dönüş oranları esas olarak 
araç filosunun özelliklerine, endüstrinin yapısına 
ve ürün tipleri içerisindeki yağlama yağı ithalatına/
ihracatına (belirli araçlarda) bağlıdır. Pratikte, ‘önle-
nebilir kayıplar’ olarak adlandırılan ilave kayıplar 
meydana gelecektir. Bu nedenle, toplanan atık yağ 
miktarı genellikle toplanabilir atık yağ miktarın-
dan düşüktür. Bu önlenebilir kayıplar potansiyel 
yasadışı faaliyetlerden ya da atık yağların yanlış 
yönetiminden kaynaklanabilir. Bunun muhtemel 
örnekleri arasında, motor yağı değişimleri sonrasın-
da yağın kişiler tarafından yetersiz şekilde boşaltımı 
veya atık yağın ısınma amacıyla küçük atık yağ 
yakıcılarda yakılması yer alır. Atık yağ kayıpları, 
toprak ve suda yağ kirliliği riskine ve yeniden 
rafine edilme potansiyeline sahip değerli baz yağın 
kaybına neden olur.

Atık yağların yeniden değerlendirme 
yöntemleri

Atık yağların yeniden değerlendirilmesi için 
farklı işlemler uygulanabilir. Arıtma için ana seçe-
nekler yeniden rafinasyonla baz yağ elde etme, yakıt 
hazırlama, enerji geri kazanımı (ör. çimento fırınları, 
kireç işleri, enerji santralleri) ve tehlikeli atıkların 
yakılmasıdır. Atık yönetimi hiyerarşisinde atık yağ-

ların yeniden rafine edilmesi, bunların yakıt olarak 
kullanımı ve diğer enerji geri kazanım şekillerine göre 
daha önceliklidir. Motor, dişli, hidrolik, makine, ya-
lıtım, ısı iletim ve yağlama yağları genellikle yeniden 
rafinasyona uygunken, ör. halojenli atık yağlar, PCB 
içeren atık yağlar, biyoçözünür yağlardan üretilen 
veya bunlarla karışık yağlar ya da metal işleme emül-
siyonları bu işlem için uygun değildir. Atık yağların 
yeniden rafinasyon işleminin ana çıktısı yaklaşık 
yüzde 60 ile yüzde 75 oranında baz yağdır. Kalan 
çıktı ise yoğuşma sıvıları, gazyağı, asfalt akısı ve yüzde 
3 ile yüzde 8 oranında sudan oluşur.

Baz yağlar ve yağlama yağları

2013 ile 2018 yıllarına dayalı hesaplamalara 
göre AB’de toplam saf baz yağ üretimi 8 milyon 
tondan daha azdır. 2017 yılında ayrıca, AB’deki 
atık yağların rejenerasyonu sonucunda yaklaşık 
0,68 milyon ton yeniden rafine edilmiş baz yağ 
üretilmiştir. Yeniden rafine edilmiş atık yağlar, 
2017 yılı toplam baz yağ üretiminin sadece 
yaklaşık yüzde 8’ini oluşturmaktadır. Öte yandan 
yükselmekte olan muhtemel bir trend, yeniden 
rafine edilmiş baz yağın “sürdürülebilir” ya da 
“yeşil” bir ürün olarak lanse edilebileceğine işaret 
etmektedir. Günümüzde, AB’nin toplam 8,2 
milyon tonluk saf baz yağ üretim kapasitesinin 
büyük çoğunluğunu hala API grup I baz yağlar 
oluşturmaktadır (yaklaşık yüzde 62). Öte yandan, 
AB’de grup II’ye (ve daha yüksek baz yağ grup-
larına) doğru bir kayma açıkça gözlenmektedir. 
Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya, 
her biri 1 milyon tonun üzerinde kapasiteleri 
ile toplam üretim kapasitesinde en büyük paya 
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AB’de 2017 yılında to-
plamda yaklaşık 4,3 milyon 
ton yağlama yağı piyasaya 
sürülmüştür. Yaklaşık 
0,35 milyon ton gemi yağı, 
bunların kullanımının 
dünya çapındaki deniz 
taşımacılığı dolayısıyla takip 
edilememesi nedeniyle he-
saba katılmamıştır.
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sahiptir. Avrupa Birliği baz yağda net ihracat-
çıdır. Net baz yağ ihracatı ve katkı maddeleri 
için kullanımın birlikte 2017 yılında yaklaşık 4 
milyon ton baz yağa tekabül ettiğini göstermekte-
dir. Bu 4 milyon ton baz yağın büyük bir kısmını 
net ihracat meydana getirmektedir. Toplam baz 
yağ üretiminin kalan kısmı ise, AB’de yaklaşık 6 
milyon ton yağlama yağının üretimi için kullanıl-
mıştır. Bu yağlama yağları, büyük kısmı yukarıda 
bahsedilen 4 milyon ton baz yağdan elde edilen 
katkı maddelerini içermektedir. AB, 2017 yılında 
yaklaşık 1,5 milyon ton ile yağlama yağlarında 
da net ihracatçıdır. İtalya, yağlama yağlarının en 
büyük net ihracatçısı (AB dışı ticaret) konumun-
dadır (2018 yılında yaklaşık 0,8 milyon ton).

AB’de 2017 yılında toplamda yaklaşık 4,3 
milyon ton yağlama yağı piyasaya sürülmüştür. 
Yaklaşık 0,35 milyon ton gemi yağı, bunların 
kullanımının dünya çapındaki deniz taşımacılığı 
dolayısıyla takip edilememesi nedeniyle hesaba ka-
tılmamıştır. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve 
İtalya AB içerisindeki ana tüketiciler olup, birlikte 
toplam yağlama yağı üretiminin yaklaşık %71’ini 
tüketmektedirler. Kullanım aşamasında yağlama 

yağları, yeni ve kullanılmış taşıtlarla olduğu kadar 
başka ürünlerle birlikte de ithal ve ihraç edilirler. 
İthalat ve ihracat, Üye Ülkelerde piyasaya sürülen 
yağlama yağı miktarını etkilemektedir. Araç filosu 
küçük ancak araç üretim sahaları büyük ülkelerde 
motor yağının ihracat akışları, toplam motor yağı 
tüketimi içerisinde kayda değer bir pay oluştura-
bilir. Örneğin Slovakya’da bu durum, yeni taşıt 
ihracatından dolayı, piyasaya sürülen toplam 
motor yağı miktarının beşte birine eşit net ihracatla 
sonuçlanmaktadır.

Yağlama yağlarının kullanım aşamasında 
meydana gelen kayıpların çoğu önlenemez 
kayıplardır. Buna esas olarak işlem yağları ve gresler 
ya da sürüş sırasında yanan motor yağları dahildir. 
Önlenemez kayıplar sadece araç motor yağları 
için belirlenebilmiş olup, 0,7 milyon tonluk değer 
sadece bu uygulamayı yansıtmaktadır (piyasaya 
sürülen toplam motor yağlarının yaklaşık %43’ü). 
Toplamda, AB’deki atık yağların 2,0 milyon 
tonu toplanabilir niteliktedir. Bu da yaklaşık 
%47’lik bir geri dönüş oranına tekabül etmektedir 
(toplanabilir atık yağların toplam yağlama yağı 
tüketimindeki payı). Matematik hesaplamalarda 
bu, yaklaşık 2,3 milyon ton önlenemez kayıp so-
nucunu vermektedir. Diğer kayıplar atık yağların 
doğru yönetilememesinden kaynaklanmakta olup 
önlenebilir kayıplar olarak değerlendirilmektedir. 
AB seviyesinde önlenebilir ve önlenemez kayıpların 
birbirinden ayrılması ancak kısmen mümkün 
olmakta olup), toplam kayıplar yaklaşık 2,7 milyon 
ton atık yağa denk gelmektedir. Bu kayıplar topla-
nan miktar (yaklaşık 1,6 milyon ton) ile piyasaya 
sürülen miktar (4,3 milyon ton) arasındaki farktan 
hesaplanmıştır. Yine tamamen matematik hesapla-
maya dayalı olarak, önlenemez kayıplarla (yaklaşık 
2,3 milyon ton) aradaki fark yaklaşık 0,4 milyon 
ton önlenebilir kayıp rakamına ulaşılmaktadır. Öte 
yandan, bu hesaplama büyük oranda belirsizlik 
içermektedir. Atık yağların ısınma amacıyla küçük 
ölçekli ısıtıcılarda yakılması ve binek otomobillerde 
özel oto sahiplerince gerçekleştirilen motor yağı 
değişimleri bu tür önlenebilir kayıpların muhtemel 
nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Toplamda, 
AB’de piyasaya sürülen yağlama yağlarının (4,3 
milyon ton) yaklaşık yüzde 38’i (1,6 milyon ton) 
atık yağ olarak toplanmıştır. Bu da toplanabilir 
atık yağlar için yaklaşık yüzde 82’lik bir topla-
ma oranına tekabül etmektedir (fiilen toplanan 
atık yağların toplanabilir atık yağlar içerisindeki 
payı). AB’ye ithal edilen atık yağ miktarı nispeten 
düşük olup yılda yaklaşık 20.000 ile 30.000 ton 
olarak hesaplanmaktadır. AB’de 2017 yılında 
toplamda yaklaşık 1,6 milyon ton atık yağ arıtma 
işleminden geçirilmiştir. Bunun büyük kısmı 
(yaklaşık yüzde 61) yeniden rafinasyon tesislerine 
girdi oluşturmuş ve bunun sonucunda 0,68 milyon 
ton yeniden rafine edilmiş baz yağ elde edilmiştir. 

Atık yağ kayıpları, toprak ve 
suda yağ kirliliği riskine ve 
yeniden rafine edilme potan-
siyeline sahip değerli baz yağın 
kaybına neden olur.
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Toplam atık 
yağ miktarının yak-
laşık yüzde 24’lük ikinci 
büyük kısmı yakıt üretimi 
için işlemden geçirilmiş, yak-
laşık yüzde 11’lik üçüncü en 
büyük pay ise çimento, kireç, 
çelik ve enerji tesislerinde enerji 
geri kazanımı amacıyla kullanılmıştır.

Sonuçlar

Bu çalışma, atık yağ toplama oranını artırma-
nın ana odak noktası olması gerektiğini gözler önüne 
sermektedir. Kantitatif toplama hedefleri oluştu-
rulması, toplama oranlarını artırma konusunda 
kilit etken olarak belirlenmiştir. Toplama hedefleri, 
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Extended Pro-
ducer Responsibility - EPR) planları ile birleştiğinde, 
yüksek miktarda atık yağ toplanmasını desteklemeye 
yönelik olarak ulusal düzeyde en iyi uygulama 
örneklerini oluşturmaktadır. Öte yandan, kantitatif 
toplama hedefleri ve EPR planlarının varlığı 
yüksek toplama oranlarını garanti etmemekte, daha 
ziyade bunların sağlam biçimde uygulanmasına 
bağımlı olmaktadır. Bir toplama hedefinin önemli 
düzeyde yüksek olması gereklidir. Bir EPR siste-
minin, atık yağların ücretsiz olarak toplanması, bölge 
genelinde kapsamlı bir toplama sistemi ve tüketiciler 
için atık yağ oluşumu, ücretsiz toplama, çevreye 
salım ya da uygun olmayan ısıtıcılarda yakılması 
durumunda çevreye etkileri gibi konularda iletişim 
ve bilgilendirme faaliyetleri gibi sağlam standartları 
bulunmalıdır.  Toplanabilir atık yağların tamamı fi-
ilen toplanmadığı sürece, toprak ve suya yönelik yağ 
kirliliği riski devam edecektir.  AB seviyesinde atık 
yağların toplanmasına yönelik zorunlu ve iddialı 
hedefler ve tanımlanmış şartlara sahip zorunlu 
EPR planları atık yağ toplama oranlarının artırıl-

masına 
ve kirlilik 

riskinin 
azaltılmasına 

yardımcı olabi-
lir. Atık yönetimi 

hiyerarşisinin sıkı 
biçimde uygulanma-

sı döngüsel ekonomi 
ve kaynak verimliliği 

anlamında kilit bir etken-
dir. Atık hiyerarşisinde atık 

yağların yeniden rafinasyonu, 
enerji geri kazanımına göre daha 

önceliklidir.

Yeniden rafinasyon için net bir önceliğin uygu-
lamaya geçirilebilmesi amacıyla, atık yağ rejeneras-
yonuna yönelik kantitatif hedefler belirleyici bir 
etken olarak ortaya konmuştur. 

Ülkede yeniden rafinasyon tesisi bulunmadığı 
hallerde atık yağların yakma ve beraber yakma için 
ihracatına kısıtlamalar getirilmesi, daha yüksek 
rejenerasyon oranlarının elde edilmesine destek 
verecektir. Dolayısıyla, AB seviyesinde atık yağ 
yeniden rafinasyonu için zorunlu bir kantitatif hedef 
geliştirilmesi konusu incelenmelidir. Bu çalışma ayrı-
ca, atık yağlara yönelik olarak, bunlardan elde edilen 
yakıt ürünlerini tanımlayan belirli atık sonu kriterleri 
geliştirmiş Üye Ülkelerin, bu tür kriterler geliştirme-
miş ülkelere nazaran atık yağlardan yakıt elde etme 
yolunu daha fazla tercih ettiğini göstermektedir. Bu 
durum, yakıt ürünlerini tanımlayan bu tür atık sonu 
kriterlerinin atık yağların baz yağlara rejenerasyonu-
nun teşvik edilmesinde negatif bir faktör olduğunun 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak, AB seviyesinde şu iki zorunlu 
kantitatif hedefin geliştirilmesi diğer tüm 
hedeflerin üzerinde iyileştirmenin temel ölçütü 
olarak değerlendirilmektedir: toplanan atık 
yağ miktarını artırmak üzere ciddi bir toplama 
hedefi, ve daha yüksek miktarda yeniden rafine 
edilmiş baz yağ elde edilmesine yönelik ciddi bir 
rejenerasyon hedefi.

Ülkede yeniden rafinasyon 
tesisi bulunmadığı hallerde atık 

yağların yakma ve beraber yakma 
için ihracatına kısıtlamalar 

getirilmesi, daha yüksek 
rejenerasyon oranlarının elde 

edilmesine destek  
verecektir.


