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TAYRAŞ’TA

SONA DOĞRU.
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Bilecik TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Nisan ayında
faaliyete geçmesi planlanan TAYRAŞ’IN CEO’su Mehmet Afşin, “Ülkemizin dünya
standartlarında ilk Hidro-İşlem teknolojisine sahip rafinerisiyiz ve her zaman
ileriye ve iyiye dönüşümü hedefleyerek çalışacağız.” dedi.

RECYCLING
INDUSTRY MAGAZINE

40

MART / MARCH 2021

T

.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Mehmet Emin Birpınar ve beraberindeki
heyet Bilecik ilini ziyaret etti. İl Valisi ile bir
dizi görüşmeler gerçekleştiren Bakan Kurum
ve beraberindeki heyet görüşmelerin akabinde
Bilecik TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisine de ziyaret
gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Sıfır Atık Projesi’ni bir çatı proje olarak
görüyoruz. Biz çevremizi doğamızı kirletecek,
bu noktada geri dönüşümümüzü artıracak her
projeyi Sıfır Atık çatısı altında yapmaya gayret
gösteriyoruz.” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan ve
bu yıl içinde açılması planlanan TAYRAŞ
Baz Yağ Rafinerisi’nde yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır
Atık Projesi’ne büyük önem verdiklerini söyledi.

50 Milyon Dolarlık Yatırım
Sıfır Atık Projesi’ni bir çatı proje
olarak gördüklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti: “Biz çevremizi
doğamızı kirletecek, bu noktada geri
dönüşümümüzü artıracak her projeyi

Sıfır Atık çatısı altında yapmaya gayret
gösteriyoruz. Bugün de gezdiğimiz
tesis ülkemizdeki atık yağlardan
katma değeri daha fazla değerli olan
yağ üretimine ilişkin çok önemli bir
tesis. Avrupa’nın en büyük ikinci tesisi
konumunda... Yaklaşık 50 milyon
dolarlık bir yatırımla Bilecik’e ve ülkemize kazandırılmış bir tesis.”
Hazırladıkları yönetmelikle 5 bin
300 ton atık yağ toplayan tesisi kontrol
altına aldıklarına dikkati çeken Kurum,
ülkedeki atık yağ geri dönüşüm oranının
yüzde 10’a geldiğini hatırlattı. Türkiye’de
tüketilen atık yağların dönüşümünü yüzde 90-95’lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, bu tesisin
de dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti.
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Kurum, “Bu anlamda 500 milyon
dolarlık bir ithalatımız söz konusu. O
ithalatı da burada sıfıra indirecek ve
artık ülkemizden ihracat yapacağımız
bir konuma getiriyoruz. Arkadaşların
burada baz 2 dediği, kalite olarak da
gerçekten çok kaliteli geri dönüşümden
üretildiği için de daha fazla katma değeri
olan yağın üretimini bu tesisimizde

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
“Bugün gezdiğimiz tesis ülkemizdeki atık
yağlardan katma değeri daha fazla değerli olan
yağ üretimine ilişkin çok önemli bir tesis.”
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yapıyor olacağız. Bu sayede hem cari
açığımıza hem de bölgenin istihdamına,
kalkınmasına katkı sağlayacak bu tesis
Bilecik’imize ve ülkemize hayırlı olsun.”
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de Hidro-İşlem
Teknolojisine Sahip İlk Rafineri
TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi olarak
ülkemizde ilk defa, faydalı kullanım
ömrünü tamamlamış madeni yağları
ileri dönüşüm yöntemleri ile yüksek
katma değerli Grup II+ Baz Yağlara

dönüştürerek üretim yapacaklarını
vurgulayan TAYRAŞ CEO’su Mehmet
Afşin, “ Ülkemizin dünya standartlarında
ilk Hidro-İşlem teknolojisine sahip
rafinerisiyiz ve ülkemiz açısından
katma değeri yüksek ürünler sınıfında
yer alıyoruz. Bu anlamda her zaman
ileriye ve iyiye dönüşümü hedefleyerek
çalışmaktayız.” dedi.

TAYRAŞ 2021’in İlk
Çeyreğinde Faaliyete Geçiyor

TAYRAŞ CEO’su Mehmet Afşin,
“Türkiye’nin dünya standartlarında
ilk Hidro-İşlem teknolojisine
sahip rafinerisiyiz.”
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Rafinerinin çevresel anlamda da
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TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi,
çevresel anlamda “Sıfır Atık”
yaklaşımı çerçevesinde ilerleyen temiz
bir teknolojiye sahip bir tesis.
“Sıfır Atık” yaklaşımı çerçevesinde
ilerleyen temiz bir teknolojiye sahip
olduğunu belirten Mehmet Afşin,
“TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi, “finansal
büyüklük, istihdam, ülke ekonomisine
katkı ve teknoloji” hususları göz önünde
bulundurulduğunda Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca “Stratejik Yatırım”
kapsamına alınmıştır. Döngüsel ekonomi
açısından ülkemize fayda sağlayacak
olmasının yanı sıra, Savunma Sanayi

açısından da stratejik bir öneme sahiptir. 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete
geçtiğimizde ilk etapta 350 kişiye direkt
istihdam sağlanması öngörülmektedir.
Rafinerimizi ziyaret ederek bizleri
onurlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı
Sayın Murat Kurum ve bürokratlarımıza
bu önemli ziyaretlerinden dolayı şahsım
ve yönetim ekinimiz adına teşekkürlerimi
sunarım.” diye konuştu.
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