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YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, atık yağların üret m nden bertarafına kadar;
a) Çevreye zarar verecek şek lde doğrudan veya dolaylı b r b ç mde alıcı ortama ver lmes n n önlenmes ne,
b) Çevre ve nsan sağlığına zarar vermeden geç c depolanmasına, taşınmasına, bertaraf ed lmes ne,
c) Atık yağların yönet m nde gerekl tekn k ve dar standartların oluşturulmasına,
ç) Geç c depolama, şleme ve bertaraf tes sler n n kurulması le bu tes sler n çevreyle uyumlu yönet m
amacıyla gerekl prens p ve programların bel rlenmes ne
da r usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, EK-1’de bel rt len I., II. ve III. kategor atık yağların üret m , geç c
depolanması, toplanması, taşınması, şlenmes , bertarafı, thalat ve hracatı le trans t geç ş ne l şk n yasak, sınırlama
ve yükümlülükler , alınacak önlemler , yapılacak denet mler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nc maddeler
le 8/5/2003 tar hl ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanunun 9 uncu
maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Atık motor yağı: Bel rl b r kullanım süres sonucunda motorlu araçlardan kaynaklanan ve or j nal kullanım
amacına uygun olmayan atık yağları,
b) Atık motor yağı üret c s : Atık motor yağlarını üreten, kaynağının b l nmemes durumunda se atık motor
yağlarını mülk yet nde bulunduran gerçek ve tüzel k ş ler , kurum ve kuruluşları,
c) Atık sanay yağı: Her türlü sanay dalından kaynaklanan atık endüstr yel yağları,
ç) Atık Yağ Beyan Formu: Ek-2’de yer alan formu,
d) Atık yağ: Kullanılmış benz nl motor, d zel motor, şanzıman ve d ferans yel, transm syon, gres ve d ğer
özel taşıt yağları le h drol k s stem, türb n ve kompresör, kızak, açık-kapalı d şl , s rkülasyon, metal kesme ve şleme,
metal çekme, tekst l, ısıl şlem, ısı transfer, zolasyon ve koruyucu, zolasyon, trafo, kalıp, buhar s l nd r, pnömat k
s stem koruyucu, gıda ve laç endüstr s , kağıt mak nes , yatak ve d ğer özel endüstr yel yağlar ve endüstr yel gresler,
kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, tem zley c ve benzer özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ
ürünler n ,
e) Atık yağların toplanması: Atık yağların üret c s nden kategor ler ne göre sınıflandırılarak alınıp l sanslı
şleme ve bertaraf noktasına kadar l sanslı atık taşıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık Taşıma Formu le b rl kte taşınması
amacıyla yapılan tüm şlemler ,
f) Atık yağ üret c s : Faal yetler esnasında Ek-1’de bel rt len atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın
b l nmemes durumunda se bu atıkları mülk yet nde bulunduran gerçek ve tüzel k ş ler ,
g) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
ğ) Baz yağ: Raf ner lerde üret len al fat k, naftan k aromat k ve karışık (al fat k+aromat k) esaslı petrol
ürününü veya sentet k olarak (k myasal yolla) elde ed len yağı,
h) Bertaraf: 5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet m Genel Esaslarına
İl şk n Yönetmel ğ n Ek-2 s nde yer alan şlemlerden herhang b r s n ,
ı) Enerj ger kazanımı: Atık yağların mevcut yakıta lave ed lerek l sanslı tes slerde enerj amaçlı kullanımını,
) Geç c depolama: Atık yağların üret c ler tarafından faal yet sahası ç nde geç c olarak muhafaza ed lme
şlem n veya yağ üret c s tarafından atık yağ üret c s le b rl kte atık yağların toplanması amacıyla perakende satış
ve/veya yağ değ şt rme yerler nde geç c muhafaza etme şlem n ,
j) İşleme: Atık yağların tekrar kullanılmasını sağlayan rejenerasyon, raf nasyon ve enerj ger kazanımı
şlemler n ,
k) L sans: Bu Yönetmel k gereğ nce atık yağ taşımacılığı yapmak steyen araç sah b f rmaların l çevre ve
orman müdürlüğünden; atık yağ şleme ve bertaraf tes s kurmak, şletmek steyenler n se Bakanlıktan alacakları ve
konu le lg l yeterl uzman ve teknoloj k mkanlara sah p olduğunu bel rten belgey ,
l) PCB: 26/12/2007 tar hl ve 26739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pol klorlu B fen l ve Pol klorlu
Terfen ller n Kontrolü Hakkında Yönetmel k kapsamına g ren maddeler ,
m) Raf nasyon: Atık yağların raf ne ed lerek, ulusal veya uluslararası standartlar le şartnamelere uygun baz
yağ veya petrol ürünler ne dönüştürülmes şlemler n ,
n) Rejenerasyon: Atık yağlardan her türlü k rlet c n n, oks dasyon ürünler n n, part küller n g der lerek ulusal
veya uluslararası standartlar, şartnameler le kullanım amacına uygun or j nal yağ elde ed lmes n ,
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o) Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ : 14/3/2005 tar hl ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ ’n ,
ö) Ulusal Atık Taşıma Formu: Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ n n Ek-9/B’s nde yer alan ve atık
yağların toplama ve taşıma şlemler nde kullanılması zorunlu olan formları,
p) Yağ: Or j nal kullanım amacına uygun olarak p yasaya arz ed len, m neral/sentet k esaslı ve/veya gerekl
laveler çeren yağlama ürünler n ,
r) Yağ Beyan Formu: Ek-3’de yer alan Yağ Beyan Formunu,
s) Yağ üret c s : Raf ner har ç olmak üzere or j nal kullanım amacına uygun olarak yağ üreten, thal eden veya
kend markası le p yasaya sürenler veya atık yağları şleyerek ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun
baz yağ veya petrol ürünler ne dönüştüreb len tes sler şleten gerçek ve tüzel k ş ler ,
ş) Yetk lend r lm ş kuruluş: Atık motor yağlarının toplanması amacıyla, Bakanlıkça bel rlenen esaslar
dah l nde p yasa payları toplamı en az % 30 olan motor yağı üret c ler tarafından kurulan atık motor yağı toplama
organ zasyonunu
fade eder.
Genel lkeler
MADDE 5 – (1) Atık motor yağları dah l atık yağlar le bu yağların şlenmes sonucu çıkan atıkların nsan ve
çevreye zarar verecek şek lde sahada boşaltılması veya yen s le değ şt r lmes , depolanması, doğrudan veya dolaylı
b r b ç mde yüzeysel sular le yeraltı suyuna, den zlere, drenaj s stemler le toprağa ver lmes , fuel-o l veya d ğer sıvı
yakıtlara karıştırılması ve mevcut düzenlemeler le bel rlenen l m tler aşarak hava k rl l ğ ne neden olacak şek lde
şlenmes veya yakılması yasaktır.
(2) Atık yağlara su, çözücüler, PCB, toks k ve tehl kel maddeler le d ğer maddeler n lave ed lmemes ve
farklı kategor lerdek atık yağların b rb r yle karıştırılmaması esastır. Atık yağlar, EK-1’de yer alan Atık Yağ
Kategor ler ve Müsaade Ed len K rlet c Parametre Sınır Değerler nde bel rt len kategor lere göre ayrı
tank/konteynerlerde geç c depolanır, taşınır, şlen r veya bertaraf ed l r. I. kategor atık yağ, II. kategor atık yağla
karıştırılırsa II. kategor ; I. veya II. kategor atık yağlar, III. kategor atık yağla karıştırılırsa III. kategor atık yağ
olarak kabul ed l r.
(3) Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza nd r lmes , üret m n n kaçınılmaz olduğu durumlarda öncel kle
atık yağların ger kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve raf nasyonu esastır. II. kategor atık yağlar le I. kategor atık
yağların ger kazanım şlemler sonucunda ürün kal tes tutturulamayan atık yağlar Bakanlıktan l sans almış ve 21 nc
maddede bel rt len tes slerde enerj ger kazanımı amacıyla kullanılab l r. Ger kazanım mkanı bulunmayan atık
yağlar 22 nc maddede bel rt len şek lde Bakanlıktan l sans almış tehl kel atık bertaraf tes sler nde bertaraf ed l r.
(4) Atık yağların yarattığı çevresel k rlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ üret c ler ,
taşıyıcıları, şleme ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludur. Bu faal yetler sonucu meydana gelen
zararlardan ötürü üret c ve p yasaya sürenler n tazm nat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır.
(5) Bu Yönetmel k kapsamına g ren atık yağların uluslararası t caret , thalatı, hracatı ve trans t geç ş nde
Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
(6) Atık yağlardan kaynaklanan her türlü çevresel zararın g der lmes ç n yapılan harcamalar k rleten öder
prens b ne göre k rl l ğe neden olan gerçek ve tüzel k ş ler tarafından karşılanır. Sorumluların çevresel zararı
durdurmak, g dermek ve azaltmak ç n gerekl önlem almaması hal nde ve bu önlemler n yetk l kamu kurum ve
kuruluşlarınca doğrudan alınması durumunda yapılan tüm harcamalar 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun hükümler ne göre atık yağların yönet m nden sorumlu olanlardan tahs l
ed l r.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetk ve Yükümlülükler
Bakanlığın görev ve yetk ler
MADDE 6 – (1) Bakanlık,
a) Atık yağların çevreyle uyumlu b r şek lde yönet m n sağlayan program ve pol t kaları saptamak, bu
Yönetmel ğ n uygulanmasına yönel k şb rl ğ ve koord nasyonu sağlamakla,
b) Atık yağ şleme ve bertaraf tes sler ne l sans vermekle,
c) Atık yağların çevreyle uyumlu yönet m ne l şk n en yen s stem ve teknoloj ler n uygulanmasında ulusal ve
uluslararası koord nasyonu sağlamakla
görevl ve yetk l d r.
İl çevre ve orman müdürlükler n n görev ve yetk ler
MADDE 7 – (1) İl çevre ve orman müdürlüğü,
a) Sınırları ç nde faal yette bulunan ve bu Yönetmel k kapsamına g ren mevcut ve planlanan atık yağ üreten
tes slerle, şleme ve bertaraf tes sler n tesp t ederek Bakanlığa b ld rmekle,
b) Atık yağ taşıyıcılarının ve şleme ve bertaraf tes sler n n l sans koşullarına uygun olarak çalıştırılıp
çalıştırılmadığını düzenl olarak denetlemekle, gerekl dar şlemler yapmak ve sonucundan Bakanlığa b lg
vermekle,
c) Atık yağların bu Yönetmel kte bel rt len esaslar dışında kullanılmasını, doğrudan ısınmada, enerj
üret m nde, nşaat sektöründe, sanay de, motorlu araçlarda ve benzer şek llerde yasal olmayan yollar le
değerlend r lmes n önlemekle ve denet mler sonucu usulsüz kullanıldığı tesp t ed len atık yağların özell ğ ne uygun
olarak en yakın l sanslı şleme ve bertaraf tes s ne gönder lmes n sağlamakla ve bu Yönetmel kte bel rt len dar
yaptırım kararlarını vermekle,
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ç) Atık Yağ üret c ler tarafından doldurulan EK -2’ de yer alan atık yağ beyan formlarını toplamak varsa
eks kler n n tamamlanmasını sağlamak ve değerlend rd kten sonra her yıl sonu t bar yle Bakanlığa göndermekle,
d) İşleme ve bertaraf tes sler nden alınacak yıllık raporları ve Ulusal Atık Taşıma Formlarını değerlend rerek,
atık yağ kategor ler ne göre tes slere kabul ed len atık yağ m ktarlarını, elde ed len ürünler ve bunların m ktarları le
kullanım alanlarını ve bu tes slerde ger kazanılamayan atıkların m ktarlarını ve nasıl bertaraf ed ld kler n yıllık rapor
hal nde Bakanlığa b ld rmekle,
e) Sınırları ç nde kayıtlı olan ve atık yağların taşınması hususunda faal yet gösterecek araçlara ve f rmalarına
taşıma l sansı vermekle ve faal yetler n denetlemekle, l sans ver len araç ve f rmaları Bakanlığa b ld rmekle,
f) Sınırları ç nde, atık yağların taşınması sırasında meydana geleb lecek kazalara karşı her türlü ac l önlem
almak ve gerekl koord nasyonu sağlamakla,
g) Atık yağların etk n ve ver ml b r şek lde toplanab lmes ç n, l sanslı araçların şeh r ç hareketler n
kolaylaştırıcı düzenlemeler Beled yelerle şb rl ğ ç nde yapmakla
görevl ve yetk l d r.
Beled yeler n görev ve yetk ler
MADDE 8 – (1) Beled yeler,
a) Atık yağları beled ye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemekle,
b) Atık yağların su, toprak g b alıcı ortamlara doğrudan ver lmes n ve kanal zasyona boşaltılmasını
önlemekle,
c) L sanslı atık yağ taşıma araçlarının şeh r ç hareketler n kolaylaştırıcı düzenlemeler l çevre ve orman
müdürlüğü le şb rl ğ ç nde yapmakla
görevl ve yetk l d r.
Atık yağ üret c s n n yükümlülükler
MADDE 9 – (1) Atık yağ üret c ler ,
a) Atık yağ üret m n en az düzeye nd recek şek lde gerekl tedb rler almakla,
b) Atık yağ anal zler n 15 nc maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategor ler ne
göre ayrı ayrı 18 nc maddede bel rt len şek lde geç c depolamakla,
c) Tes sten kaynaklanan farklı kategor dek atık yağları b rb rler yle, PCB ve d ğer tehl kel atıklarla
karıştırmamakla, tehl kel atıkla k rlenm ş yağların bertarafı ç n Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ
hükümler ne uymakla,
ç) Atık yağların l sans almış taşıyıcılar vasıtasıyla l sanslı şleme ve bertaraf tes sler ne gönder lmes n
sağlamakla,
d) Atık yağların tes s dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,
e) 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak tak p eden
b r sonrak yılın Şubat ayı sonuna kadar l çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle,
f) Atık yağların taşınmasında üret c le şleme veya bertaraf tes s şletmec s arasında uyuşmazlık çıkması
hal nde, bu uyuşmazlık g der lemezse on beş gün ç nde uyuşmazlığı l çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa
b ld rmekle, bu süre ç nde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kend depolarında muhafaza altına almakla
yükümlüdür.
Motor yağı üret c ler n n ve thalatçılarının yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Motor yağı üret c ler ve thalatçıları,
a) Kullanım sonrası ortaya çıkan atık motor yağlarının bu Yönetmel kte bel rt len kurallar doğrultusunda
toplanmasını, şleme ve bertaraf ed lmes n veya hracatını sağlamakla ve bununla lg l olarak Bakanlığa beyanda
bulunmakla, bu atıkların Yönetmel ğe uygun olarak yönet mler n sağlamak amacıyla gerekl harcamaları
karşılamakla,
b) Atık motor yağlarının toplanması amacıyla gerekl s stem kurmak veya kurulmasını sağlamakla, uygun
geç c depoların bel rlenmes n tem n etmekle, şleme veya bertaraf tes sler n kurmak veya kurdurtmakla, bu amaçla
Bakanlıktan l sans almakla, kurulu olan tes slerden yararlanmakla,
c) P yasaya sunduğu motor yağının ambalaj kaplarının et ketler nde ve satış yerler le geç c depolama
noktalarında; atık yağların bu Yönetmel k hükümler doğrultusunda toplanması, geç c depolanması, şleme ve/veya
bertaraf ed lmes n sağlayacak prosedüre l şk n EK-4/A, EK-4/B ve EK-4/C’de yer alan uyarıların ve sembolün
kullanıcının göreb leceğ yer ve şek llerde bulunmasını sağlamakla,
ç) Kend ler veya yetk lend r lm ş kuruluşa katılmak suret yle atık motor yağlarının toplanmasını ve bu
Yönetmel k esasları doğrultusunda yönet mler n sağlamak amacıyla, halkın eğ t m ve b l nçlend r lmes ne yönel k
çalışmaları yapmakla,
d) Her yıl sonu t bar yle atık yağ toplama, taşıma, şleme ve bertaraf faal yetler le mevcut durum, yaşanan
sorunlar, planlanan ve yapılan yatırımlar, toplama ve şleme hedefler hakkında rapor hazırlayarak Bakanlığa
sunmakla
yükümlüdür.
Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes s şletmec ler n n yükümlülükler
MADDE 11 – (1) Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes s şletmec ler ,
a) Tes sler n bu Yönetmel kle bel rlenen esaslara uygun olarak kurmak, Bakanlığın proje değ ş kl ğ talep
etmes durumunda bu şartları yer ne get rmek ve Bakanlıktan l sans almakla,
b) Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan üret m l sansı almakla,
c) Tes se gelen atık yağların anal z n yaparak veya yaptırarak EK-1’de yer alan Atık Yağ Kategor ler ve
Müsaade Ed len K rlet c Parametre Sınır Değerler nde bel rt len kullanım esaslarına uygunluğunu belgelemekle,
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uygun bulunan atık yağın Ulusal Atık Taşıma Formunu mzalayarak tesl m almak ve bu atık taşıma formlarını b r ay
ç nde l çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle,
ç) Tes se gelen atık yağları PCB ve d ğer tehl kel atıklarla karıştırmamakla, kategor ler ne göre ayrı
depolamakla, tehl kel atıkla kontam ne olmuş yağları kategor III olarak bel rley p bunlar ç n Tehl kel Atıkların
Kontrolü Yönetmel ğ hükümler ne uymakla,
d) Personel eğ t m yapmak, ac l önlem planlarını hazırlamak ve 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla, bu
kayıtları aylık olarak Bakanlığa göndermekle,
e) Tes s n r sk taşıyan bölümler nde çalışan personel n her türlü güvenl ğ n sağlamakla ve bu bölümlere
z ns z g r şler önlemekle,
f) Ac l önlemlerle lg l eğ t ml personel bulundurmak ve ac l durum söz konusu olduğu zaman lg l l çevre
ve orman müdürlüğü ve Bakanlığa b lg vermekle,
g) Çevreye zarar ver lmemes ç n gerekl tedb rler almak, bu amaçla proses sonucu oluşan atık m ktarı le
bunların tehl kel özell kler nden kaynaklanan r skler en aza düşürecek yöntem ve teknoloj ler terc h etmek ve proses
atıklarını Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ hükümler ne uygun olarak bertaraf etmekle,
ğ) Taşıma formu ve l sans belges olmayan taşıyıcılardan gelen atık yağları tes se kabul etmemekle ve durumu
lg l l çevre ve orman müdürlüğüne b ld rmekle,
h) Tes s n şlet lmes n l sans koşulları doğrultusunda Bakanlığın talep ett ğ şek lde yapmakla
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atık Yağların Toplanması ve Anal z
Yağ üret m beyanı
MADDE 12 – (1) Yağ üret c ler , b r öncek yıl p yasaya sürülen yağ m ktarlarını EK-3’de yer alan Yağ
Beyan Formu le her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa b ld rmekle yükümlüdür. Söz konusu b ld r m
yetk lend r lm ş kuruluşlar tarafından üyeler adına topluca yapılab l r.
Atık motor yağlarının toplanması
MADDE 13 – (1) Atık motor yağları, motor yağı üret c ler veya bunların yetk lend r lm ş kuruluşları
tarafından toplanır. Bunlar dışındak gerçek ve tüzel k ş ler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı
üret c ler , ülken n her yanından atık motor yağlarını toplayacak şek lde s stem kurmak ve bu s stem etk n olarak
çalıştırmakla yükümlüdür.
Atık sanay yağlarının toplanması
MADDE 14 – (1) Her türlü sanay dalından kaynaklanan atık sanay yağlarının, kategor testler yaptırılarak
atık üret c s tarafından uygun yöntemlerle şlenmes veya bertaraf ett r lmes sağlanır. Bu yağları şleyecek veya
bertaraf edecek tes sler n Bakanlıktan l sans alması zorunludur.
Atık yağ anal z
MADDE 15 – (1) Kullanılan yağ türünde değ ş kl k yapılmaması durumunda atık yağ kategor anal zler atık
üret c s tarafından b r kez yaptırılarak EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formuyla Bakanlığa beyanda bulunulur. Atık
yağ kategor anal zler yetk lend r lm ş kuruluşlar, şleme veya bertaraf tes sler tarafından yaptırılmış olan atık yağ
üret c ler , tekrar b r anal z yaptırmaya gerek olmadan bu anal zler kullanab l r. Atık yağ kategor s n etk leyecek
koşulların oluşması durumunda atık yağ anal z yen lenerek Bakanlığa b lg ver lmes zorunludur.
(2) Atık yağ anal zler , EK-1’de yer alan Atık Yağ Kategor ler ve Müsaade Ed len K rlet c Parametre Sınır
Değerler nde bel rt len parametrelere göre Bakanlıkça yetk ver len özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına a t
laboratuarlarda yaptırılır.
(3) Atık motor yağlarının toplanması aşamasında motor yağı üret c ler veya bunların yetk lend r lm ş
kuruluşlarınca kategor anal zler aylık olarak yaptırılarak Ulusal Atık Taşıma Formlarıyla b rl kte Bakanlığa
gönder l r.
(4) İşleme ve bertaraf tes sler n n atık yağ kabul anal zler bu tes sler tarafından yaptırılarak lg l Ulusal Atık
Taşıma Formuna eklenerek aylık olarak Bakanlığa gönder l r. Yetk lend r lm ş kuruluşlardan atık motor yağı tedar k
eden tes sler k nc kez atık yağ anal z yaptırmakla yükümlü değ ld r. Ancak bu tes sler şletme güvenl ğ ç n bu
anal zler tekrarlayab l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma le İlg l Hükümler
Atık yağların taşınması
MADDE 16 – (1) Atık yağların taşınması, 31/3/2007 tar hl ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehl kel Maddeler n Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel k hükümler ne göre yürütülür.
Araçlarda ulusal atık taşıma formu bulundurma zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Atık yağların taşınması sırasında araçlarda ulusal atık taşıma formu bulundurulması
zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla lg l olarak Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ n n
lg l hükümler uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geç c Depolama, İşleme ve Bertaraf
Geç c depolama
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MADDE 18 – (1) Atık yağlar 20 nc madden n b r nc fıkrasının (f) bend nde tekn k detayları ver len
geç r ms z zem n üzer ne yerleşt r lm ş tanklar/konteynerler ç nde toplanır. Farklı kategor dek atık yağlar ç n farklı
tank/konteyner kullanılır. Atık yağ geç c depolama tankları/konteynerler göstergel , aşırı dolmayı önley c tert bata
sah p olmak zorundadır. Tanklar/konteynerler şaretl yere kadar doldurulur ve h çb r zaman tam dolu bırakılmaz.
Tanklar/konteynerler kolayca doldurulab l r ve boşaltılab l r olmak zorundadır. Tankların/konteynerler n ağzı yeterl
büyüklükte ve kapalı, d pler nde toplanmış katı veya çamurumsu çökelt ler n tem zlenmes ç n gerekl düzeneğe sah p
olmak ve yağmur suyundan korunmak zorundadır.
(2) Atık yağlar, kırmızı renkl ve üzer nde "Atık Yağ" bares yer alan tank/konteynerlerde depolanır. Farklı
kategor lerdek atık yağlar b rb rler yle karıştırılmaz. Bu tankların ç ne su, benz n, fuel-o l, boya, deterjan, solvent,
ant f r z ve motor n g b herhang yabancı b r madde karıştırılmaz.
Atık motor yağları ç n geç c depolama tankları/konteynerler
MADDE 19 – (1) Motor yağı üret c s , atık motor yağlarının toplanması amacıyla satış yerler ne yakın
noktalarda, araç bakım-muayene serv s stasyonlarında, akaryakıt satış stasyonlarında ve benzer yerlerde atık motor
yağı geç c depolama noktaları oluşturur. EK-4/A’da yer alan uyarı ve b lg ler le EK-4/C’de yer alan sembol,
tüket c ler n ve kullanıcıların göreb leceğ ve b lg leneb leceğ şek lde bu noktalarda bulundurulur.
(2) Atık motor yağı geç c depolama tanklarının/konteynerler n n hacm en az 200 lt ve en fazla 1250 lt’d r.
Atık motor yağları, kırmızı renkl , üzer nde "Atık Yağ" bares yer alan ve yağmur suyundan korunan
tank/konteynerlerde depolanır. Araçlardan çıkan yağ f ltreler atık motor yağı geç c depolama tanklarının yanında
bulunan ayrı b r kapaklı konteynerde b r kt r l r. Kes nl kle çöp kutusuna atılmaz veya çöp depolama alanına
gönder lmez. Kullanılmış yağ f ltres konteyner üzer nde "Yağ F ltres " yazmak ve yağmur suyundan korunmak
zorundadır. Bu f ltreler boşaltıldıktan sonra Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ kapsamında depolanır ve
bertaraf ed l r.
Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes sler ç n özel şartlar
MADDE 20 – (1) Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes sler nde;
a) Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes sler nde EK-1’de yer alan Atık Yağ Kategor ler ve Müsaade Ed len
K rlet c Parametre Sınır Değerler nde bel rt len özell ktek atık yağlar şlen r.
b) Tes ste g r ş bölümü, atık kabul ün tes , depolama sahası, laboratuvar, proses ve d ğer çalışma bölümler
bulunur.
c) Tes s, atık yağ nakl ye araçlarının g r ş çıkışına ve konteyner veya tanklardak yağı almaya uygun olmak
zorundadır.
ç) Tes s n çevres ç t veya duvarla çevr l r ve bu alana personelden başkasının z ns z g rmes yasaklanır.
d) Tes s ç nde kullanılan tank veya konteynerler göstergel ve aşırı dolmayı önley c tert bata sah p olmak
zorundadır. Tank veya konteyner h çb r zaman tam dolu bırakılmaz, çler ne amaçları dışında başka h çb r ürün
konulmaz. Bu tanklar, tank d pler nde toplanmış katı veya çamurumsu çökelt ler n gerekt ğ nde tem zleneb lmes ç n
gerekl düzeneğe sah p olmak zorundadır.
e) Tes se gelen l sanslı araç atık yağla b rl kte kabul b r m nde tartıldıktan sonra numune alma yer ne g der.
Araç sürücüsü numune alma yer nde laboratuvar sorumlusu gözet m nde numuney alır. Tank ç nde gelen atık yağlar
numune almadan önce homojen hale get r l r. Var llerle gelen atık yağlardan numune alındıktan sonra var ller n
kapakları hemen kapatılır. Numuneler n üç ay saklanması zorunludur.
f) Tes s alanının atık yağ le temasta olan kısımlarında zem n geç r ms zl ğ n n sağlanması zorunludur. Bu
amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zem n n ve havuzlama yan duvarlar çler n n, dökülmelere karşı
geç r ms zl ğ n sağlamak amacıyla epoks boya, geomembran ve benzer tecr t malzemes le kaplanması gerekl d r.
Atık kabul alanı yağmura karşı korunur.
g) Atık yağ kabul alanında gerekl emn yet tedb rler le dökülme ve sızmalara karşı gerekl önlemler alınır.
ğ) Güvenl k ve kolay müdahale ç n ayaklı tanklar terc h ed l r. Tanklar kırmızı renkl ve üzer ndek et ketlerde
"Atık Yağ" bares bulunur. Farklı türdek atık yağlar aynı tanka konulmaz. Bu tanklar, taşmaya neden olmayacak ve
en az tank kapas tes kadar hacme sah p güvenl k havuzu ç nde bulunur. Tankların bulunduğu alanda köpüklü yangın
söndürme ve sulu tank soğutma s stemler bulundurulur.
h) Atık yağ taşıyan borular, sızma veya herhang b r nedenle akmaya karşı koruma altına alınır. Atık yağ
taşıyan borular tem z su taşıyanların altında bulunur. Pompa basınçları boruların hasar görmeyecek şek lde tasarlanır
ve ayarlanır.
ı) Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzer atık sular ayrı olarak toplanarak, Su K rl l ğ
Kontrolü Yönetmel ğ nde yer alan sınır değerlere uygun şek lde arıtılır.
) Tes s ç nde meydana geleb lecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterl m ktarda em c
bulundurulur. Kullanılmış em c malzemeler Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ ne göre bertaraf ed l r.
j) Çalışma alanlarında oluşan gürültü, Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ
kr terler doğrultusunda en son tekn klerle mümkün olduğunca azaltılır.
k) Raf nasyon ve rejenerasyon tes sler n n ISO 14001 veya eşdeğer çevre yönet m s stem ne sah p olması
gerekmekted r. Tes sler, l sans aldıktan sonra b r yıl ç nde çevre yönet m s stem n kurmak ve buna l şk n belgey
Bakanlığa göndermek zorundadır.
Atık yağların enerj ger kazanımı amacıyla kullanımı
MADDE 21 – (1) II. kategor atık yağlar le I. kategor atık yağların ger kazanım şlemler sonucunda ürün
kal tes tutturulamayan atık yağlar, enerj ger kazanımı amacıyla mevcut yakıta lave ed lerek kullanılab l r. Bu
amaçla Bakanlıktan l sans alınması zorunludur. Buna l şk n dar ve tekn k esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
Atık yağların bertarafı
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MADDE 22 – (1) Ger kazanıma uygun olmayan ve tehl kel atık yakma tes sler nde bertaraf ed lmes
gereken III. Kategor atık yağlar le ger kazanım şlemler nde ortaya çıkan tehl kel n tel kl atıklar ve bunlarla
k rlenm ş malzemeler ve de atık yağ depolama tanklarının d p çamurları Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ
hükümler ne göre Bakanlıktan l sans almış tes slerde bertaraf ett r l r.
ALTINCI BÖLÜM
L sans İşlemler ve Ger Kazanım Ürünler n n Pazarlanmasına İl şk n Hükümler
Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes sler ne geç c çalışma zn ve l sans ver lmes
MADDE 23 – (1) Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes s kurmak ve/veya şletmek steyen gerçek ve tüzel
k ş ler Bakanlıktan l sans almak zorundadırlar. B rb r n tamamlayan ve benzer teknoloj kullanan kompleks tes s
ün teler , l sans alma açısından tek ün te sayılır. Atık yağ raf nasyon ve rejenerasyon tes sler ne l sans ver lmes
aşamasında EK-6’da yer alan Atık Yağ Raf nasyon ve Rejenerasyon Tes sler ne L sans Ver lmes nde Aranacak B lg
ve Belgeler talep ed l r. L sans süres üç yıldır.
(2) Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan l sans alınması amacıyla Bakanlıkça bel rlenecek b r süre ç n
tes se "Geç c Çalışma İzn " ver leb l r.
L sansın ptal
MADDE 24 – (1) Bakanlıkça veya lg l l çevre ve orman müdürlüğünce yapılan denet mlerde tes s n l sansa
uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta stenen şartların yer ne get r lmed ğ , lg l ölçümler n düzenl olarak
yapılmadığı veya kayded lmed ğ n n tesp t ed lmes hal nde şletmec ye, tesp t ed len aksaklıkların düzelt lmes ç n
aksaklığın önem ne ve kaynağına göre b r ay le b r yıl arasında süre ver l r. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde
aksaklığın devam ett ğ tesp t ed l rse, tesp t ed len aksaklığın n tel ğ ne göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 nc
maddes hükümler doğrultusunda şlem yapılır. Faal yet geç c süre le durdurulan şletmen n süre sonunda
yükümlülükler n yer ne get rmemes hal nde l sansı ptal ed l r. L sansı ptal ed len tes s l sans alab lmek ç n 23 üncü
maddeye göre yen den Bakanlığa başvurur. L sans sürec tamamlanana kadar tes s çalışmaz.
Ger kazanım ürünler n n satışına l şk n hükümler
MADDE 25 – (1) Ger kazanım ürünler tehl kel atık çermez. Bu ürünler ç n PCB parametres I. Kategor
atık yağlar ç n bel rlenen sınır değer aşamaz.
(2) Ger kazanılan yağlama yağlarının p yasaya tekrar ürün olarak sürüleb lmes , Enerj P yasası Düzenleme
Kurumunun düzenleme, yönlend rme, gözet m ve denet m ne tab d r. Bu amaçla Enerj P yasası Düzenleme
Kurumundan l sans alınması zorunludur.
(3) 10/9/2004 tar hl ve 25579 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Petrol P yasasında Uygulanacak Tekn k
Kr terler Yönetmel ğ ne göre atık yağların ger dönüşümüyle elde ed len yağların p yasaya sunumunda ambalaj
üzer ne okunacak şek lde "ATIK YAĞDAN ÜRETİLMİŞTİR" fades n n konulması zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Kayıt tutma yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Atık yağ üret c ler , yetk lend r lm ş kuruluşlar, yağ üret c ler , şleme ve bertaraf tes sler ,
5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n
EK-IV’ünde bel rt len atık kodlarını esas alarak atık yağlara l şk n şlemler hakkında kayıt tutmakla yükümlüdür. Bu
amaçla;
a) Atık yağ üret c ler nce atık yağ beyan formu, anal z belges ve ulusal atık taşıma formu,
b) Yağ üret c ler nce yağ beyan formu,
c) Motor yağı üret c ler ve yetk lend r lm ş kuruluşlarca yağ beyan formu, anal z belges , ulusal atık taşıma
formu, fatura ve sevk rsal yes ,
ç) İşleme ve bertaraf tes sler nce anal z belges , ulusal atık taşıma formu, atık alış ve ürün satış faturaları le
sevk rsal yes
kullanılır.
(2) Bu belgeler atık yağ üret c ler , yetk lend r lm ş kuruluşlar, yağ üret c ler , şleme ve bertaraf tes sler
tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza ed l r.
Tüket c n n b lg lend r lmes
MADDE 27 – (1) Yağ üret c ler , atık yağların kaynakta uygun b r şek lde b r kt r lmes ve toplanması ç n
halkın b lg lend r lmes ve b l nçlend r lmes ne yönel k eğ t m ve kampanyaları düzenlemekle yükümlüdür.
(2) Ayrıca, motor yağlarını üretenler, kend markaları le p yasaya sürenler veya thal edenler, motor yağlarının
satış yerler nde, geç c depolama noktalarında ve lg l d ğer yerlerde EK-4/A’da yer alan uyarı ve b lg ler le EK4/C’de yer alan sembol, motor yağlarının dolum yapıldığı ambalajların et ketler nde se EK- 4/B’de yer alan uyarı ve
b lg ler le EK-4/C’de yer alan sembolü tüket c ler n ve kullanıcıların göreb leceğ ve okuyab leceğ şek lde
bulundurmak zorundadır. Bu sembol, sarı renk le karakter ze ed len b r yağ damlası le bu damla ç nde yer alan yeş l
renkl b rb r n tak p eden üç adet da resel ok şaret nden oluşur. Sembol; ürün et ket n n açıklayıcı bareler yazan
yüzünde, kullanılan ş rket logosunun en az % 20 alanı kadar büyüklükte veya 0.5 cm2’den küçük olmayacak şek lde
yerleşt r l r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 28 – (1) 21/1/2004 tar hl ve 25353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü
Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Çevre yönet m s stem n n kurulması
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlıktan l sans almış olan mevcut raf nasyon ve rejenerasyon tes sler , 20 nc
madden n b r nc fıkrasının (k) bend gereğ nce çevre yönet m s stemler n bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren
b r yıl ç nde kurmak ve buna l şk n belgey Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.
Atık yağların taşınması ve taşıma araçlarının l sans alma zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Atık yağların taşınması ve taşıma araçlarının l sans almasına l şk n esaslar
1/1/2010 tar h ne kadar aşağıda yer alan hükümlere göre yürütülür.
a) Atık yağların taşınması lg l l çevre ve orman müdürlüğünden taşıma l sansı almış gerçek ve tüzel
k ş lerce atık yağın kategor s ne uygun araçlarla yapılır. I., II., III. kategor atık yağlar ç n taşıyıcının ayrı araçlarının
bulunması veya aynı araç ç nde farklı kategor lerde atık yağın b rb rler ne karışmadan taşınmasına uygun tekn k
donanımın olması gerek r. Atık yağ taşıma aracının dış yüzey kırmızı renkl olur, tankın üzer nde "Atık Yağ Taşıma
Aracı" bares bulunur ve taşıdığı atık yağın kategor s bel rt l r. Taşıma tankerler ne bu ürünler n dışında h çb r ürün
konulmaz ve taşınmaz.
b) Atık yağ taşıyacak araçlar on yaş sınırını aşamaz. Atık yağ taşıyacak araçlarda; basınca dayanıklı emme
hortumu, santr füj pompa, pompa g r ş nde kaba part küller süzecek b r f ltre, em ş yapılan atık motor yağı m ktarını
tesp t edecek sayaç, muhtel f boru bağlantı aparatları ve fıçı taşıma aparatının bulunması zorunludur. Atık yağ
sayaçlarının kal brasyonları aracın bağlı olduğu l sanslı f rma tarafından düzenl olarak yaptırılır.
c) Taşımanın var ller ç nde yapılması durumunda var ller n kırmızı renkte olması "Atık Yağ" bares n n
var ller üzer nde bulunması zorunludur. Bu var ller atık yağ taşıma dışında başka amaçlarla kullanılamaz. Var ller
palet üzer nde sab tlend kten sonra araçlara yüklen r.
ç) Araçlarda gerekl koruyucu malzeme olarak eld ven, önlük, emn yet gözlüğü, emn yet ayakkabısı, kuru
k myev tozlu yangın söndürme c hazı, saçılma ve dökülmelere karşı atık yağ tem zleme k t bulundurulur. Bu k tler
dökülen atık yağın yayılmasını engelley c ve atık yağı emen aparatlar çer r. Araçlarda ac l durum tal matının
bulundurulması zorunludur. Bu tal mat sürücüler n kolaylıkla göreb leceğ b r yere asılır.
d) Atık yağ taşımak steyen gerçek ve tüzel k ş ler, atık yağ taşıma l sansı almak ç n EK-5’de bel rt len
esaslara göre lg l l çevre ve orman müdürlüğüne başvuruda bulunur. L sans, başvuruda bulunan aracın/araçların a t
olduğu f rmaya ve gerekl tekn k donanıma ha z araca/araçlara ver l r. Bu hükümler kara taşımacılığı ç n uygulanır.
Bu l sans üç yıl ç n geçerl d r ve devred lemez. Bu süre sonunda yen lenmes gerek r. L sans alan, ancak taşımacılıkta
öngörülen standartlara uymayan f rmaların l sansları l çevre ve orman müdürlüğünce ptal ed l r.
Atık yağ taşıma araçları ç n tekn k şartların sağlanması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geç c Madde 2’ de yer alan atık yağ taşıma araçları ç n bel rlenen tekn k şartlar,
mevcut l sanslı araçlarda bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren b r yıl ç nde sağlanır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1
ATIK YAĞ KATEGORİLERİ VE
MÜSAADE EDİLEN KİRLETİCİ PARAMETRE
SINIR DEĞERLERİ
I. KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategor de yer alan atık yağlardak PCB, toplam halojen ve ağır metal g b
k rlet c ler aşağıdak tabloda ver len sınır değerler n altındadır. Bu kategor dek atık yağların öncel kle rejenerasyon ve
raf nasyon yolu le ger kazanımlarının sağlanması gerekmekted r. Bu kategor dek yağlar 21 nc maddede bel rt len
koşullar neden yle enerj ger kazanımı amacıyla kullanılab l r.
II. KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategor dek atık yağlar Bakanlıktan l sans almış tes slerde enerj ger
kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreler aşılmayan
endüstr yel atık yağların rejenerasyon ve raf nasyon yoluyla ger kazanımı mümkündür.
III. KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategor de yer alan atık yağlardak ağır metaller aşağıdak tabloda ver len
sınır değerler n üzer nded r. Klorür le toplam halojenler 2000 ppm’ n, PCB se 50 ppm’ n üzer nded r. Rejenerasyon
ve raf nasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması nsan ve çevre sağlığı açısından r sk yaratan ve l sanslı
tehl kel atık yakma tes sler nde yakılarak zararsız hale get r lmes gereken atık yağlardır.
TABLO
K rlet c ler

Arsen k
Kadm yum
Krom
Klorür
Kurşun
Toplam Halojenler

Müsade Ed len Sınır
Değerler
(I.Kategor Atık Yağ)
< 5 ppm
< 2 ppm
< 10 ppm
Max. 200 ppm
< 100 ppm
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Müsade Ed len Sınır
Değerler
(II.Kategor Atık Yağ)
Max.
5 ppm
Max.
2 ppm
Max. 10 ppm
Max. 2000 ppm
Max. 100 ppm

Müsade Ed len Sınır
Değerler
(III.Kategor Atık Yağ)
>
5 ppm
>
2 ppm
> 10 ppm
> 2000 ppm
> 100 ppm
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Pol klorlub fen ller
(PCB)(1)
Parlama Noktası

Max. 200 ppm

Max. 2000 ppm

Max. 10 ppm

Max.

M n. 38 C

> 2000 ppm
> 50 ppm

50 ppm

M n. 38 C

-

(1) Atık yağlarda PCB anal z TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, TS EN 12766-3, zolasyon sıvılarında se
TS EN 61619’a göre yapılacaktır. PCB ölçümler Bakanlığın uygun bulması hal nde sektörel bazda yapılab l r.

EK-2
(......) YILINA AİT ATIK YAĞ BEYAN FORMU
1 – Atık yağ üret c s n n;
Adı
:
Adres
:
Verg No :
Telefon
:
Faks
:
E-ma l
:
2 – Tes ste kullanılan yağların türler , t car s mler ve m ktarları (ton/yıl);
a)
b)
c)
ç)
3 – Tes s n zden kaynaklanan atık yağların atık kodunu ve m ktarını bel rt n z.
Atık Kodu (*)

M ktarı (Ton/Yıl)

(*) Söz konusu atık kodları 5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet m
Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n EK-IV ünde yer alan Atık L stes nden faydalanılarak doldurulacaktır.
4 – Tes s n zden kaynaklanan atık yağları kategor ve m ktarına göre aşağıdak tabloda bel rt n z.
Atık Yağ Kategor s
I. kategor
II. kategor
III. kategor

M ktarı (Ton/Yıl)

(Atık yağ kategor anal z raporu bu Beyan Formu’na eklenecekt r.)
5 – Atık yağınız tes s n zde geç c olarak depolanıyor mu? Kısaca depolama yöntem ve tekn ğ n z hakkında b lg
ver n z.
6 – Atık yağlarınızı taşıyan aracın l sans numarasını bel rt n z.
7 – Atık yağlarınızı hang şleme/bertaraf tes sler ne gönder yorsunuz? L sans numarasını bel rt n z.
Formda ver len b lg ler n doğruluğunu kabul ederek, bu b lg ler n yanlışlığının tesp t ed lmes hal nde, 2872
sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddes ne göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere ver lecek cezaların b lg m
dah l nde olduğu hususunda gereğ n arz eder m.
F rmayı Tems len Yetk l ler n
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

EK-3
YAĞ BEYAN FORMU
1 – FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:
F rma Adı

:
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Adres

:

Verg No :
Telefon :
Faks

:

E-ma l

:

Çevre Sorumlusunun Adı Soyadı:

2 – YAĞ MİKTARI (B r öncek yıla a t net satış rakamları d kkate alınacaktır.)
YAĞ CİNSİ
(Yağ c nsler aşağıda yer alan parantez ç
sınıflandırmaya göre ver lecekt r.)

MİKTARI (TON/YIL)

1.
2.
3.
4.
Yağ C nsler :
a) Taşıt yağları (benz nl motor, d zel motor, şanzıman ve d ferans yel, transm syon, gres ve d ğer özel taşıt
yağları),
b) Sanay yağları (h drol k s stem, türb n ve kompresör, kızak, açık-kapalı d şl , s rkülasyon, metal kesme ve
şleme, metal çekme, tekst l, ısıl şlem, ısı transfer, zolasyon ve koruyucu, zolasyon, trafo, kalıp, buhar s l nd r,
pnömat k s stem koruyucu, gıda ve laç endüstr s , kağıt mak nes , yatak ve d ğer özel endüstr yel yağları ve
endüstr yel gresler ),
c) Özel müstahzarlar (kalınlaştırıcı, koruyucu, tem zley c ve benzer )
Formda ver len b lg ler n doğruluğunu kabul ederek, bu b lg ler n yanlışlığının tesp t ed lmes hal nde, 2872
sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddes ne göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere ver lecek cezaların b lg m
dah l nde olduğu hususunda gereğ n arz eder m.

F rmayı Tems len Yetk l ler n
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

EK-4/A

Almış olduğunuz ürünün, kullanım süres dolup, atık yağ hal ne geld ğ nde nsan ve çevre
sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık yağ geç c depolama, ger kazanım veya bertaraf
tes s ne tesl m ed lmes gerekmekted r. Bu amaçla;
1 - Atık yağı; tem z, boş ve ağzı sıkı şek lde kapatılab l r, gen ş ağızlı olmayan, sızdırmaz, yere
dökülmes ne neden olmayacak b r kaba, mümkünse kend or j nal kabına koyunuz.
2 - Atık yağa kes nl kle benz n, fuel o l, deterjan, boya, çözücü, ant fr z veya mazot g b başka sıvı
karıştırmayınız, kes nl kle toprağa, suya, kanal zasyon s stem ne, çöp konteyner ne v.b. ortama dökmey n z,
soba ve kazanlarda yakmayınız.
3 - Yağ f ltres n plast k, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve del nmeye dayanıklı pol et len plast k b r
torbaya koyunuz.

Ek-4/B

-Atık yağı toprağa, suya, kanal zasyona ve çöpe dökmey n z.
-Herhang b r petrol ürünü veya k myasal le karıştırmayınız.
-Soba ve kazanlarda yakmayınız.
-Tem z, sağlam ve ağzı sıkı şek lde kapatılmış b r kap ç nde en yakın atık yağ toplama noktasına ücrets z
olarak tesl m ed n z.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2008/07/20080730-16.htm
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-Çocuklardan uzak tutunuz.

Ek-4/C

Ger Kazanılab l r Yağ

EK-5
ATIK YAĞLARIN TAŞINMASI AMACIYLA İL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA
İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
1 – Araç l sansı ç n l çevre ve orman müdürlükler ne yapılacak başvurularda aşağıdak b lg ve belgeler
bulundurulacaktır.
a) Aracın a t olduğu f rmanın adı, adres ve telefon numarası, verg numarası,
b) Aracın t p ,
c) Plaka numarası ve şas numarası,
ç) Araç sah b n n adı, ş adres ve telefon numarası,
d) Taşınacak atık yağların kategor ler ,
e) Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (paletlenm ş var l, tank vs.),
f) Taşınacak atıkların herb r ç n ayrı ayrı f z ksel ve k myasal özell ğ , kaza anında nsan ve çevre sağlığına
olab lecek olumsuz etk ler n en aza nd r lmes ç n alınacak tedb rler,
g) Olab lecek kazalara karşı lk müdahale ve lk yardımda kullanılacak malzemeler,
h) Atık yağ taşıyacak her b r araç ç n Türk Standartları Enst tüsü tarafından "Tehl kel Maddeler n
Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmel k" çerçeves nde atığın bulunduğu tehl ke grubuna göre aracın sah p
olması gereken donanımlara ve özell kler ne sah p olduğunu göster r "Uygunluk Belges ".
2 – Aracın bağlı olduğu f rmanın l sanslandırılması ç n l çevre ve orman müdürlükler ne yapılacak
başvurularda aşağıdak b lg ve belgeler bulundurulacaktır.
a) F rmanın adı, adres , telefon numarası, verg numarası,
b) F rma sah b n n / sah pler n n adı, adres , telefon numarası,
c) Atık yağ taşımaya uygun donanıma ha z nakl ye aracı sayısı,
ç) L sans alacak araçların plakaları,
d) Yetk lend r lm ş kurum/kuruluşlardan alınan tehl kel madde taşıyan araç sürücüler ç n ver len sürücü
eğ t m serf t kası,
e) Taşınacak atık yağların, "Tehl kel Maddeler n Karayolu le Taşınması Hakkında Yönetmel k"e göre
tehl kel grup numarası.
EK – 6
ATIK YAĞ RAFİNASYON VE REJENERASYON TESİSLERİNE LİSANS
VERİLMESİNDE ARANACAK BİLGİ VE BELGELER
1. Enerj P yasası Düzenleme Kurumunca Ver len Maden Yağ L sansı,
2. ÇED Olumlu belges ,
3. Ger kazanılan ürünler n TSE ürün standartları,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2008/07/20080730-16.htm
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4. Em syon İz n Belges , Deşarj İz n Belges ,
5. Taşıma l sanslı araçların l sans belge örnekler ,
6. Tes sten kaynaklanan proses atıklarının türler , n tel kler (tehl kel , tehl kes z, nert) m ktarları ve bu
atıkların ne şek lde bertaraf ed ld kler ,
7. D ğer belgeler
a) Verg Da res ve Numarası
b) 10/8/2005 tar hl ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatına l şk n
Yönetmel k hükümler ne uygun olarak alınmış İşyer Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
c) T caret S c l Gazetes Örneğ
ç) İmza S rküler
d) Kapas te Raporu
e) Sanay S c l Belges
f) İşletme Belges (Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı’ndan alınmış)
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