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AVRUPA’NIN 
TEKNOLOJiDE 

BiR NUMARASI, 
KAPASiTEDE iKiNCi 

BÜYÜK TESiSi

TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Afşin, Recycling Industry dergisinin 149. sayısına 
özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ilk baz 

yağ rafinerisini inşa ettiklerini vurgulayan Afşin, Avrupa’nın 
teknolojik özellikleri bakımından birinci, tonaj kapasitesi 

bakımından ikinci büyük tesisi olacağını vurguladı.

TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Afşin’den çarpıcı 

açıklamalar…
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TAYRAŞ’ın temel omurgasını ve misyonunu oluşturan püf 
noktanın ekip ruhu olduğuna değinen Afşin, yapılan tesisin 
10 yıllık bir geçmişi ve bu geçmişin arka planında hırslı ve 
azimli bir ekip olduğunu dile getirerek, “Azmin elinden ne 

kurtulur? Hiçbir şey…” dedi. 
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erhum babasının Almanya’ya 
çalışmak için gittikten bir süre sonra 
ailecek yurt dışına yerleştiklerini ifade 
eden TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Afşin, sektöre girişinin uzun bir 
hikâyesi olduğundan söz etti. Afşin, 
“Sektöre girişimin arka planında 
10 yıllık bir süreç var. Dediğim 
gibi Almanya’ya babamın gidişinin 
ardından yerleştik ve farklı sektörl-
erde çalıştık. 

Sektör ile ilgili ilk farkındalığım 
bu sektöre yıllarını vermiş ve aka-
demik geçmişi olan aynı zamanda 
şirketimizin bugün de yönetim ku-
rulu üyesi olan arkadaşım vesilesi ile 
olmuştur. Profesör Michael ZACHA-
RIAS, Türkiye’nin çevre faslını 
başlatarak önemli bir adım attığını, 
Avrupa Müktesebatından ve Çevre 
Faslından doğan sorunlarla ilgili çok 
açık olduğunu, bu konuda adımlar 
atılması gerektiği hususunda önemli 
yön çizdi bize. 

Bu önemli çevre sorununa çözüm 
üretmek üzere ulusal ve uluslararası 
tecrübeleri bir araya getirerek ülke-

mize yatırım yapmaya karar verdik. 
Bu konuyu ilk ele aldığımız ve 
görüştüğümüz gün 11 Ocak 2009 
tarihidir. Ve o günden beri bu proje 
ile yoğun iştidal halindeyiz” dedi.

VİZYONUMUZU İLK GÜN 
BELİRLEDİK VE ONA SADIK 
KALARAK İLERLİYORUZ 

Bitirmek üzere oldukları 
TAYRAŞ Grup II Baz Yağ Rafineri 
Tesisinin, Türkiye’ye büyük getirileri 
olacağını vurgulayan Afşin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ Geride bıraktığımız 
10 sene içerisinde aşağı yukarı altı 
yedi kişi aralıksız olarak çalıştık. 
Gerçekten, önce konuyu anlamaya 
çalıştık. Bir şeyi sadece yapmış olmak 
için yapmaktan ziyade, ne yaptığımızı 
anlayarak doğru sonuca ulaştık... Pek 
çok ülkeyi inceledik. Gelişmiş olan 
Batı ve Avrupa ülkeleri bu sorunları 
nasıl çözmüş, bu konulara nasıl bir 
yaklaşımda bulunmuşlar hepsini 
gözlemledik. Ve Türkiye’de de böyle 
bir tesisin olması gerektiği kanaatine 
vardık. O günden beri çok çalışarak, 
ilgili bakanlıkların ve kuruluşların 
da görüşlerini alarak böyle bir tesisi 

M

Mehmet Afşin: “Sadece kafamızda var 
olan bir projeyi gerçekleştirmek için değil, 

kollektif ve geniş kapsamlı bir 
çalışma sonucu projeyi bu noktalara 

kadar getirdik.” dedi.
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ülkemize kazandırma girişiminde 
bulunduk.”

“AZMİN ELİNDEN NE 
KURTULUR” HİÇBİR ŞEY...

Başarının sırrını azim ve hırsa 
bağlayan Mehmet Afşin kararlılığını, 
“Azmin elinden ne kurtulur? Hiçbir 
şey” sözüyle açıkladı. Bu durumun 
sadece bu sektörle ilgisi olmadığını 
ve daha önce yaptığı işlerde de 
istikrarlılığını koruduğunu belirten 
Afşin, 10 yıldır çok fazla çalıştıklarını 
bir kez daha vurguladı.

Afşin, “Neticede Türkiye, 
çok büyük bir ülke... Türkiye’de 
çok büyük değerler, bu konu öze-
linde ilgili kurumlar, çok saygın 
ve bilgili akademisyenler, bireyler 
ile görüştük, fikirlerini ve çözüm 
önerilerini anlamaya çalıştık ve nasıl 
bir proje olması gerektiğine karar 
verdik. Yani, sadece kafamızda var 
olan bir projeyi gerçekleştirmedik, 
kollektif ve geniş kapsamlı bir 
çalışma sonucu projeyi bu noktalara 
kadar getirdik. Bakanlıklarımızla 
iş birliği içerisinde çalıştık. Çevre 
kanunu, yönetmelikler ve ilgili 
tüm mevzuatları okuduk. Başka 
ülkelerde nasıl gerçekleştirdiğini 
görmek için toplantılar ve zi-
yaretler gerçekleştirdik. Ve dünya 
standartlarında çevre sorunlarına 
çözüm üreten ve yüksek katmadeğerli 
ürün üreten bir rafineri olmayı 
hedefledik.” cümlelerini kaydetti.

HİDRO İŞLEM TEKNOLOJİSİ 
İLE ATIKTAN MADENİ 
YAĞLARDAN YÜZDE 73 
ORANINDA BAZ YAĞ ELDE 
EDİLİYOR

Recycling Industry dergisine özel 
açıklamalarda bulunan Mehmet Afşin, 
atık yağ konusuna da kısaca değindi... 
Tek işlerinin atık madeni yağlardan 

yüksek verimde baz yağ üretmek 
olduğunu ve tamamen kendi atığını 
kendi içerisinde enerjiye dönüştüren, 
atıktan baz yağ ürettiklerine dikkat 
çekti. Hidro-İşlem teknolojisinin 
kullanılacağı Rafineride, hidro-
jenin doğalgazdan üretileceği ilave 
yüksek teknoloji bir yatırımın da 
bulunduğunu ifade eden AFŞİN rafin-
erinde yüksek kalitede Grup II+ baz 
yağ üretmek olduğunun altını çizdi. 

TAYRAŞ, kurduğu tesisle 
bütçesel olarak 200 milyon 

TL, vergisel anlamda 
toplamda 400 milyon TL 
Türkiye’nin ekonomisine 

katkı sağlayacak. 
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Afşin:” Bugün, bizim kurmuş 
olduğumuz tesis hiçbir ülkede yok. 
Ne Avrupa, ne de Amerika... Çünkü 

tesiste kullandığımız teknolojinin 
bütünü hiçbir yerde yok.”
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Afşin, “Biliyorsunuz, baz yağların 
grupları var; Grup I Baz Yağ, Grup 
II Baz Yağ ve Grup III Baz Yağ... 
Dünyada Grup I baz yağlar kat-
egorisine, 40-50 sene önce dönemin 
teknolojisi ile kurulan atık madeni 
yağ rafinerileri var.  Yeni teknolo-
jilerle atık amdeni yağlardan Grup 
II baz yağ üretmek mümkün. Biz 
de bunu yapıyoruz. Baz yağın esas 
kaynağı ham petrol ve doğalgaz. 
Çeşitli gruplarda baz yağ üretimi 
yapılıyor. Ülkemizde TÜPRAŞ Aliağa 
Rafinerisinde Grup I baz yağ üretimi 
yapılıyor. Ama geri dönüşüm olarak 
değil ham petrolden üretiyor. Burada 
önemli olan ise ham petrolün sadece 
yüzde 3’ünden baz yağ elde edile-
biliyor. Ama atık madeni yağlardan 
Hidro İşlem teknolojisiyle yüzde 73 
verimde Grup II Baz Yağ üretebili-
yoruz.” cümlelerini kullandı. 

60 BİN TON KAPASİTEYLE 
AVRUPA’NIN İKİNCİ   
BÜYÜK TESİSİ

Türkiye’de şu anda Grup II Baz 
Yağ üretiminin olmadığını ve bu 
kategorideki baz yağın ithal edildiğini 
hatırlatan Afşin, yurt dışında pek 
çok tesisin farklı tonajlarda bunun 
üretimini gerçekleştirdiğini söyledi. 
Yurt dışında üretim yapan en büyük 
tesisin 80 ila 100 bin ton kapasit-
eyle Almanya’da olduğunu belirten 
Afşin, “Biz, 60 bin ton kapasiteyle 
Avrupa’nın en büyük ikinci büyük te-
sisi kuruyoruz. Bu durumun sağladığı 
çok büyük avantajlar var. Bilecik 
ilinde önemli bir iş gücü oluşturmuş 
oluyoruz.” şeklinde konuştu.

YERELDE İŞ VE İSTİHDAM  

Kurulacak tesisin ülkenin ekono-
misine olduğu kadar, nitelikli iş gücüne 
de katkı sağlayacağını vurgulayan 

Afşin, “Atık yağdan baz yağ üreti-
mine kadar tüm süreçlerde TAYRAŞ 
bünyesinde 350 kişilik bir insan gücü 
olacak. Rafinerimizin bulunduğu Bi-
lecik ilimize iş ve istihdam sağlamaktan 
dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur 
duyuyorum” dedi. 

TÜRKİYE, GRUP II BAZ YAĞ 
ÜRETİCİSİ KONUMUNA 
GEÇECEK 

Bu ve bunun gibi yatırımların 
önünün açıldığı takdirde böyle güzel 
ve faydalı tesislerin geleceğini işaret 
eden Afşin, kurmuş oldukları tesisin 
ülkemize pek çok şeyi kazandıracağını 
söyledi. 

Afşin, “Her şeyden önce 1,5-
2 milyar TL gibi bir rakamı kendi 
bünyesinde tutacak. Ekonomik an-
lamda olumlu bir döngü sağlanacak. 
Yurt dışına baz yağ ihracat yapabil-
ecek. Yani demek istiyorum ki; Tür-
kiye, bizim kurmuş olduğumuz tesis 
gibi dört beş tanesini kaldırabilecek 
potansiyele sahip... Bunun gibi 
tesisler yapılacak olsa dışarıdan 700 
ila 800 bin ton civarında Grup I ve 
Grup II Baz Yağlarını ithal etmek zo-
runda kalmayacak, aksine ihraç dahi 
edebilecek.” ifadelerini kullandı. 

RAFİNERİ STRATEJİK YATIRIM 
KAPSAMINA ALINDI

Afşin, “Rarfinerinin yatırımın 
büyüklüğü, sağlanan istihdam, ülke 
ekonomisine, dış ticaret açığına katkı, 
katma değerli ürün üretim teknolo-
jisi ve en önemlisi dışarıya bağımlı 
olduğumuz bir hammaddeyi yerli im-
kanlarla üretebilecek olunması kriter-
lerinin tamamının karşılanmasından 
dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca Stratejik Yatırım 
kapsamına alındığını” ifade etti.  
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Bu sayede;Ülkemizin ithalata 
bağımlı olduğu Grup II ve Grup II+ 
BAZ YAĞ ihtiyacı, her türlü ma-
kine ekipmanda bulunan, kullanım 
ömrü sona eren madeni yağlardan 
sağlanacağı, yaşanabilecek bir ham 
petrol tedarik sıkıntısı durumunda 
ülkemizin ihtiyaçlarını kısmen de olsa 
karşılayacak bir miktarda kapasitede 
üretim güvence altına alınmış olacağı 
hususlarının altını çizdi.

YENİ YASAL DÜZENLEME, 
KAYIT ALTINA ALINAN MİKTARI 
ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Atık yağlarla ilgili Aralık 2019’da 
çıkan bir yönetmelik var. Bakanlığımız 
uzun zamandan beri bu yönetmelik 
üzerinde çalışıyor. Umuyoruz ki yeni 
düzenleme ile atık madeni yağ ko-
nusundaki sorunlar da çözülecektir. 
PETDER, şu ana kadar kurmuş olduğu 
sistemle atık motor yağları topluyor.. 
Neticede Türkiye’ye yıllık 600-700 bin 
ton madeni yağ tüketiliyor. Bundan 
oluşan atık 250-300 bin ton civarında... 
Bunun 100 bin tonu zaten motor yağı. 
PETDER’in toplama rakamı yıllık 20 

bin ton seviyesinde. Yeni Yönetme-
likle birlikte madeni yağın tamamının 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca toplanması 
zorunlu kılınıyor. Toplama sisteminde 
ciddi bir geliştirmeye ihtiyaç var.   Bu 
seviyedeki kayıt altına alınan miktar çok 
düşük...” şeklinde konuştu.

10 NUMARA YAĞLAR, ÜLKE 
EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Başka ülkelerde toplama oranlarının 
daha farklı olduğunu ifade eden 
Mehmet Afşin, yurt dışında oranların 
yüzde 60 ila yüzde 70’leri bulduğunu 
dile getirdi. Hatta bazı ülkelerde yüzde 
80’e varan toplanma olduğunu söyleyen 
Afşin, “Ülkemizde bu konuyu, yeni 
yönetmeliğin yanı sıra daha sistema-
tik davranarak ve organize olarak, 
vatandaşlarımızın da duyarlılığını göz 
önünde bulundurarak çözebileceğimizi 
umuyorum. Bunun böyle olması ger-
ekiyor ki çevre konusundaki yatırımlar 
devam etsin. Her şeyden önce burada 
ekonomik bir kaçak söz konusu... 
Ülkemizin bütçesine verilen bir zarar 

Kurmuş oldukları tesiste 
bir de akademik 

bölüm olacağını ifade 
eden Afşin, “Bu alanda 

çalışmış birçok hocamızla 
birlikte akademik bir yön 
oluşturmaya çalışıyoruz.” 

cümlesini kullandı. 
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var. Çünkü bu yağlar zaten bir şekilde 
toplanıyor ve bir yerlere ulaşıyor. 
Ama farklı şeyler var arka planda. 
Ülkemizde yanan otobüsleri görüy-
oruz. İnsanlar can veriyor. 10 numara 
yağları muhakkak duymuşsunuzdur. 
Bunlar merdiven altında işleniyor. Bu 
da ülkemizin ekonomisine zarar veri-
yor. Şöyle hesaplayalım; 250 bin ton 
üzerinden yola çıkacak olursak sadece 
1,5 milyar TL vergisel anlamda ülke 
ekonomisine zarar veriyor.” şeklinde 
açıklama yaptı.

 “GÜNÜ KURTARMAK”İÇİN 
YAPILAN TİCARETLERDEN 
UZAK DURULMALI

Türkiye’de ham mad-
denin olduğunu fakat doğru 
kullanılmadığını öne süren Afşin, 
“Yurt dışındaki gelişmiş ülkelerde 
her şey farklı. Bizde durum daha 
farklı... Bin metrekare alan içerisine 

geri dönüşüm tesisi kurmak ne kadar 
doğru? Genel anlamda, yönetmeliğe 
uygun olarak, ülkemizin ve mil-
letimizin belirlemiş olduğu kurallara 
uygun olarak yapılması gerekiyor. 
Yani günü kurtarmak ticaretinden 
uzak durulmalı her şey usulünce 
yapılmalı...” diye konuştu. 

DİLDE SÖZ, UYGULAMADA 
EKSİK ÇOK

Ülkemizde geri dönüşüme olan 
duyarlılığın yeterli seviyede olmadığını 
vurgulayan Mehmet Afşin, gerek 
toplum, gerek esnaf ve ilgili kurum 
ile kuruluşların görevini ülke men-
faatlerini göz önüne alarak yapması 
gerektiğini savunarak şöyle konuştu: 
“Maalesef günümüzde sorunlar çok 
fazla dile getiriliyor. Ama uygula-
malarda sıkıntı büyük. Reel olarak 
yerine  getirmediğimiz bir sürü şey 
var. Mesela Sıfır Atık... 2017’de 

TAYRAŞ’ın, Avrupa’da Türkiye’nin yükünü 
üstlendiğine vurgu yapan Afşin, “Bu konuları 
yurt dışına taşıyan uluslararası bir platforma 

Türkiye’den tek üye firmayız. Maalesef ki üzülerek 
tek firmayız diyorum. Gönül isterdi ki Türkiye’yi 

temsil eden başka firmalar da olsun.” dedi. 
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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayı Emine Erdoğan’ın 
ülkemize kazandırdığı Sıfır Atık 
Projesi çok güzel şeylere vesile oldu. 
Sadece poşetlerin ücretlendirilmesi 
bile ekonomiye büyük fayda sağladı. 
Sıfır Atık kapsamındaki geri dönüşüm 
projeleri her anlamda geliştirilmeli ve 
söz konusu olan çevreyse yatırımların 
önü açılmalı. Devletimiz bu konudaki 
projeleri zaten destekliyor, umuyo-
rum ki teşviklere devam edecektir. 
Duyarlılık sadece yatırımcıda olunca iş 
bitmiyor, toplumda da aynı duyarlılık 
oluşursa bu sorun çözülebilir.”

EN BÜYÜK MOTİVASYON 
KAYNAĞIM: EKİP

2019’un her yönden iyi geçtiğine 
vurgu yapan Afşin, tesisin yapımına 
2018’de başladıklarını ve 2020’nin 
Eylül ayında tesisin yapımının 
biteceğini dile getirdi. 2019’u çok 
yoğun bir çalışma temposuyla geçir-
diklerini ve çalışmalara hız kesmeden 
devam ettiklerini kaydeden Afşin, 
“Şükürler olsun, sağlığımız, gücü-
müz yerinde... Azimle yürüyoruz 
ve yürümeye de devam edeceğiz. 

Bıkmadan, yorulmadan çalışmaya 
devam edeceğiz. Umarım ülkemizde 
bahsettiğimiz konulara farklı çözüm 
önerileri getirilir, yatırımların önü 
açılır ve sorunlar çözülür. Ülkemize 
bu şekilde katkıda bulunabiliyorsak 
ne mutlu bize... Fakat benim için 
önemli bir motivasyon kaynağı daha 
var; ekip... Birçok şey farklı gitse e bu 
ekibin içinde bulunmuş olmak bana 
büyük motivasyon veriyor. 

Nitelikli insan gücünün önemine 
hayatım boyu inandım. TAYRAŞ’ın 
temel omurgasını oluşturan şeyin 
teknolojiyi getiren de o yatırımı 
mümkün kılan da ekibinizdir ve 
ekibinizin çalışma ruhudur. Bir 
teknolojiyi farklı yerde kurabilirsiniz, 
bir şeyleri oluşturabilirsiniz ama 
önemli olan ekibinizi doğru kurmuş 
olmanızdır. Doğru insanları doğru 
görevlerin başına getirmeniz gerekli. 
İnşallah böyle bir anlayış yaygınlaşır.” 
cümlelerini kaydetti.

300 MİLYONLUK DEV YATIRIM

Tesise 300 milyonluk dev bir 
yatırım yapıldığını vurgulayan Afşin, 
tesisin 10 yıllık geçmişinin buna dahil 
olmadığını da belirtti.  Ayrıca Afşin, 

Mehmet Afşin’e 
firmanın başarısının 

sırrını sorduğumuzda,
 “TAYRAŞ’ın temel 

omurgasını oluşturan da 
teknolojiyi getiren de o 
yatırımı mümkün kılan 

da ekibiniz ve ekibinizin 
çalışma ruhudur.” 

şeklinde yanıt verdi. 
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bu miktara tesisin yanı sıra tesis için 
gerekli organizasyonların da dahil 
olduğunu kaydetti. 

Afşin dev yatırımın detaylarını 
şu ifadelerle anlattı: “Az önceki 
açıklamamda büyük bir teknoloji 
kurduğumuza değinmiştim. Biz 
bu tesisi oluştururken çok büyük 
araştırmalar yaptık. Sadece her-
hangi bir ülkeden teknolojiyi 
alıp Türkiye’ye getirmedik. Biz 
teknolojiyi buradaki uygun atmos-
fere uyarladık. Türk ve yabancı 
mühendislerimizi bir araya getirdik.  
Know-how oluşturduk Bugün, bizim 
kurmuş olduğumuz tesis hiçbir ülkede 
yok. Ne Avrupa, ne de Amerika... 
Çünkü tesiste kullandığımız teknolo-
jinin bütünü hiçbir yerde yok. Son 
teknoloji.. Burada Türk mühendislerin 
emeği göz ardı edilmemeli. Ülke-
mizde oluşturduğumuz know-how 
ile de ülkemize olan sadakatimizi 
ve inancımızı bir kez daha ortaya 
koyduk.”

BU TESİS, TÜRKİYE’NİN 
ÇEKMECESİNDE DURAN BİR 
KNOW-HOW

Türkiye’de sorunlara çok fa-
zla bakıldığını fakat makro bazda 
bakıldığında çevre ve atık yönetimi 
konusunda güzel adımların atıldığını 
söyleyen Afşin, “Bu tür olumlu 
gelişmeler oluyor ki biz bu yatırımı 
Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Gerek 
ekonomimiz gerekse de farklı açıdan 
ülkemizle ilgili negatif algı oluşturucu 
haberlere kulak vermiyoruz. Neti-
cede reel açıdan değerlendirdiğimiz 
bültenler de var. Bunlar bizi ürküt-
emedi. İnancımız tam bir şekilde 
bu yatırımı gerçekleştirdik. Biz aynı 
zamanda ülkemize bir teknoloji trans-
feri gerçekleştirdik. Bir know-how 
transfer ettik. Bundan sonra böyle 
bir tesisin kurulması için teknolojiyi 
başka ülkelerde aramamıza gerek yok. 
Bu know-how artık çekmecemizde. 
Bizim altın bileziğimiz. İstediğimiz 
zaman bu gibi bir tesisi farklı kapa-

Mehmet Afşin: 
“TAYRAŞ Grup II Baz 
Yağ Rafineri Tesisi, 
aşağı yukarı 10 yıllık 
geniş kapsamlı bir 
çalışmanın 
eseridir.”

TÜRKİYE’NİN 
ARTIK BİR 
ALTIN 
BİLEZİĞİ VAR
Yapılan yatırımın Tür-
kiye açısından strate-
jik önemini Sayın Afşin’e 
sorduğumuzda,”Biz bu 
yatırımla aynı zamanda ül-
kemize bir teknoloji transferi 
gerçekleştirdik. Bir know-how 
transfer ettik. Bundan sonra 
böyle bir tesisin kurulması 
için teknolojiyi başka ülkelerde 
aramamıza gerek yok.  
Bu know-how artık  
çekmecemizde.



Ş U B A T  /  F E B R U A R Y  2 0 2 0

www.recyclingindustrydergisi.com

RÖ
PO

RT
AJ

36

RECYCLING
I N D U S T R Y  M A G A Z I N E

sitelerde farklı yerlere kurabilecek 
duruma geldik. Aynı zamanda böyle 
bir yapıyı da ülkemize kazandırdık.” 
açıklamalarını kaydetti.

TAYRAŞ, AVRUPA’DA 
TÜRKİYE’NİN YÜKÜNÜ 
ÜSTLENİYOR

TAYRAŞ’ın stratejik açıdan 
Türkiye’ye önemli kazanımla elde 
ettirdiğini belirten Mehmet Afşin, 
çevre, ekonomi, eğitim ve bilimsel-
lik gibi pek çok alanda TAYRAŞ’ın 
büyük kazanımları olduğunu 
anımsattı. 

TAYRAŞ’ın, kurduğu tesisle 
ekonomik açıdan 200 milyon TL 
Türkiye’nin bütçesine, 200 mi-
lyon TL’de vergisel anlamda katkısı 
olacağını ve 400 milyon TL’nin 
bütçede kalacağını dile getiren Afşin,  
“Her şeyden önce iç piyasaya katkı 
büyük olacak.   Ayrıca tesisimizde 

akademik bir bölüm de olacak. 
Burada çevre alanında çalışmış birçok 
hocamızla birlikte üniversitelerle 
proj geliştirerek akademik bir yön 
oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zaman-
da TAYRAŞ, Avrupa’da Türkiye’nin 
yükünü üstlenmiş durumda... Bu 
konuları yurt dışına Avrupa Birlilği 
çatısı altına taşıyan uluslararası 
platformda Türkiye’yi temsil eden  
tek firma... Yurt dışındaki bu tür 
kuruluşların ülkemizde de olması 
gerekiyor. Bu kuruluşlar çok önemli 
önerilerde bulunuyorlar. Fakat tek 
üyeyiz derken üzülüyorum. Çünkü, 
gönül isterdi ki Türkiye’den başka 
firmalarda ülkemizi temsil etsin. 
TAYRAŞ, büyük misyonunu ortaya 
koymuş durumda... Ekibimizle özver-
ili bir şekilde çalışıyoruz. Çalışıyoruz 
derken sabah sekiz, akşam beş değil. 
Gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışıyoruz. Unutmayın her şeyden 
önce bu iş ekip işi...” dedi. 

Öncelikli olarak işlerinin 
baz yağ olduğunu söyleyen 

Mehmet Afşin, tamamen kendi 
atığını kendi içerisinde enerjiye 

dönüştüren atıktan baz yağ 
ürettiklerine dikkat çekti.
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TAYRAŞ 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği Hükümetler 
arası Katılım Konferansı’nın 8. Toplantısında 
Türkiye adına Çevre Faslının açılması ile 
başlayan süreçte, ülkemizde Avrupa 
müktesebatına uygun olarak kullanılmış 
madeni yağlardan baz yağ üretecek 
nitelikte, gelişmiş ülkelerdeki örneklerine 
uygun, ileri teknolojilerin kullanıldığı bir atık 
madeni yağ rafinerisinin kurulmasına 
ilişkin projenin geliştirilmesi amacı 
ile kurulmuştur. TAYRAŞ bu amacı 
gerçekleştirmek üzere çevre faslının 
açıldığı günden itibaren Avrupa’da ve 
dünyada en gelişmiş teknolojiye, işleme 
kapasitesine ve yaygın toplama ağına sahip 
rafinerilerle işbirliği içerisindedir. 

TAYRAŞ atık yağların toplanması, taşınması 
depolanması, rejenerasyona tabi tutularak 
yüksek değerde dönüştürülerek baz 
yağlara dönüştürülmesi ve bu şekilde 
doğal kaynakların ekonomik kullanımının 
sağlanmasına katkıda bulunmak hedefini 
yerine getirmek amacı ile “tüm faaliyetlerinde 
kanunlarla belirlenen düzenlemelere uygun 
hareket etmek, insanlara ve hizmet sunulan 
işletmelere zarar vermemek, kaza yapmamak, 
çevreyi kirletmemek, atık yağların çevreye 
verdiği zararları en düşük seviyeye indirmek 
ilkelerinden ayrılmamayı” iş ahlakı etiği 
çerçevesinde kendine ilke olarak benimsemiştir.

TAYRAŞ HAKKINDA

TAYRAŞ YÖNETİM 
KADROSU

Mehmet AFŞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın ÖZBEY 
Genel Müdür

Teknolojik açıdan 
tesisin büyüklüğüne 

ve özgünlüğüne vurgu 
yapan Mehmet Afşin, 

“tonaj kapasitesi 
bakımından Avrupa’nın 

ikinci büyük tesisini inşa 
ettik.” diye konuştu. 


