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    Amaç 

    Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci, bitkisel atik yaglarin üretiminden bertarafina kadar, 

çevreye zarar verecek sekilde dogrudan veya dolayli bir biçimde alici ortama verilmesinin 

önlenmesini, bu atik yaglarin yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlarin olusturulmasini, 

geçici depolama, geri kazanim ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna 

yönelik prensip, politika ve programlarin belirlenmesi amaciyla hukuki ve teknik esaslarin 

düzenlenmesini saglamaktir. 

    Kapsam 

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; bitkisel atik yaglarin geçici depolanmasi, toplanmasi, tasinmasi, 

geri kazanilmasi, bertarafi, ticareti, ithalat ve ihracati ile transit geçisine iliskin yasak, 

sinirlama ve yükümlülükleri, alinacak önlemleri, yapilacak denetimleri, tabi olunacak hukuki 

ve cezai sorumluluklari düzenler.  

    Yemlik yaglarin kullanimina iliskin esaslar, bu Yönetmeligin kapsami disindadir.  

    Dayanak 

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci 

maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri 

Hakkinda Kanun'un 2 nci maddesinin (d) bendine dayanilarak hazirlanmistir.  

    Tanimlar 

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;  

    Bakanlik: Çevre ve Orman Bakanligini, 

    Bitkisel Yag: Bitkisel kökenli ve kullanim amacina uygun olarak piyasaya arz edilen gida 

yaglarini, 



    Ham Yag: Bitkisel yagli tohumlardan veya meyvelerden muhtelif fiziksel ve kimyasal 

islemlerle elde edilen yag ürününü, 

    Yemeklik Bitkisel Yag Üreticisi: Gida için kullanim amacina uygun olarak yag üreten 

tesisleri isleten veya bu yaglari ithal eden gerçek ve tüzel kisileri, 

    Atik Yag Üreticisi: Bitkisel atik yag olusmasina neden olan, kaynagin bilinmemesi 

durumunda ise bu tür atiklari mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kisileri, 

    Bitkisel Atik Yag: Rafine sanayinden çikan soap-stock'lari, tank dibi tortulari, yagli 

topraklari, kullanilmis kizartmalik yaglari, çesitli tesislerin yag tutucularindan çikan yaglari ve 

kullanim süresi geçmis olan bitkisel yaglari, 

    Atik Yag: Bitkisel atik yaglari, 

    Soap-Stock: Bitkisel ham yaglarin rafinasyonunda serbest yag asitlerinin kostik ile 

nötralizasyonu ve yikama sonrasinda ayristirilan yan ürünü, 

    Kullanilmis Kizartmalik Yaglar: Yüksek sicaklik altinda okside olmus, tekrar kullanimi 

saglik açisindan uygun olmayan kizartma yaglarini, 

    Tank Dibi Tortu: Yag üreten tesislerin ham bitkisel yag depolarinda dibe çöken ve yag 

ihtiva eden tortulari, 

    Yagli Toprak: Yemeklik bitkisel yag rafinasyonu sonucu ortaya çikan yagli topraklari, 

    Bertaraf: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin 

Kontrolü Yönetmeligi veya 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Kati 

Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi kapsaminda nihai bertaraf islemlerini, 

    Geri Kazanim: Atik yaglarin, Bakanliktan lisans almis geri kazanim tesisleri tarafindan 

toplanarak endüstride kullanilacak yari mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde 

kullanilacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi 

islemlerini, 

    Ürün: Atik yaglarin islenmesi ve çesitli katkilarla karistirilmasi sonucu olusan ve standardi 

olan nihai maddeyi, 

    Rafinasyon: Ham yaglarin rafine edilerek, ulusal veya uluslararasi standartlar ile 

sartnamelere uygun yemeklik bitkisel yag elde edilmesi islemlerini, 

    Toplayici: Lokanta, restoran, yemek fabrikalari, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler, 

tatil köyleri gibi yerlerden kullanilmis kizartmalik yag toplayacak gerçek ve tüzel kisileri,  



    Geçici Depolama: Atik yaglarin geri kazanimi veya bertarafindan önce tesis sahasinda 

veya ayri bir alanda bu Yönetmelikteki teknik kosullara göre belirli bir süre depolanmasini, 

    Ulusal Atik Tasima Formu: Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin ekinde bulunan 

tasima formlarini,  

    Lisans: Geri kazanim tesislerinin atik yag toplamak için Bakanliktan, atik yag tasiyacak 

firmalarin ve araçlarin ise ilgili valilikten alacaklari yeterlilik belgesini, 

    Akreditasyon: Laboratuvarlarin, muayene ve belgelendirme kuruluslarinin ulusal veya 

uluslararasi kabul görmüs teknik kriterlere göre çalistiginin degerlendirilmesi ve yeterliliginin 

onaylanmasi ve düzenli araliklarla denetlenmesi islemini, 

    Sabun: Yag asitlerinin alkali hidroksitler ile reaksiyonu sonucunda elde edilen genellikle 

temizleyici olarak kullanilan ürünleri, 

    Biyodizel : Her türlü biyolojik orjinli yaglarin bir katalizatör esliginde kisa zincirli bir alkol ile 

(metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açiga çikan ve yakit olarak kullanilan ürünü,  

    ifade eder. 

    Genel ilkeler 

    Madde 5 - Atik yaglarin yönetimine iliskin ilkeler sunlardir: 

    a) Atik yaglarin ithali yasaktir. Ihracati ve transit geçisiyle ilgili kurallar Tehlikeli Atiklarin 

Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine tabidir.  

    b) Atik yaglarin kaynakta azaltilmasi ve geri kazanilmasi esastir. Geri kazanima uygun 

olmayan atik yaglar bu Yönetmelik hükümleri dogrultusunda bertaraf edilir.  

    c) Atik yaglar ile bu yaglarin islenmesi sonucu olusan atiklarin çevreye zarar verecek 

sekilde depolanmasi, tasinmasi, dogrudan veya dolayli bir biçimde yüzey sulari ile yeralti 

suyuna, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile topraga verilmesi ve mevcut 

düzenlemeler ile belirlenen sinir degerleri asarak hava kirliligine neden olacak sekilde 

yakilmasi yasaktir.  

    d) Kullanilmis kizartmalik yaglarin dogrudan veya dolayli olarak yemeklik yaglara, ham 

yaglara, mineral yaglara karistirilmasi ve dogrudan yakit olarak kullanilmasi yasaktir.  

    e) Atik yaglarin kaynakta ayri depolanmasi esastir.  



    f) Atik yaglarin yarattigi çevresel kirlenme ve bozulmadan dogan zararlardan dolayi, atik 

yag üreticileri, toplayicilari, tasiyicilari, geri kazanim ve bertarafçilari kusur sarti aranmaksizin 

sorumludur. 

    g) Bitkisel yaglarin rafinasyonu sonucu ortaya çikan yagli topraklar, orman ve 

agaçlandirma alanlarina, tarim arazilerine ve buna benzer yerlere birakilamaz, açik alanlarda 

kontrolsüz olarak geçici depolanamaz, geri kazanim imkanlarinin bulunmamasi durumunda 

bertaraf edilir. 

    h) Bosaltilmis olan toplama kaplari, tank ve konteynerlerin geri kazanim tesislerinde ve 

geçici depolama alanlarinda temizlenmesi zorunludur. 

    i) Atik yaglar, toplama lisansli geri kazanim tesisleri ile geçici depolama izni almis 

toplayicilar tarafindan toplanir. Bunun disindaki gerçek ve tüzel kisiler tarafindan atik yaglar 

toplanamaz, alinip satilamaz. 

    j) Atik yaglar ile kontamine olmus bitkisel yaglar, atik yag olarak degerlendirilir ve bu 

Yönetmelik hükümlerine göre geri kazanilir veya bertaraf edilir. 

    k) Kullanilmis kizartmalik yag üreten lokanta, yemek fabrikalari, otel, motel, yemekhaneler, 

turistik tesisler ve tatil köyleri ile diger benzeri tesisler, bu yaglarin toplanmasi için lisansli geri 

kazanim tesisleriyle veya toplayicilarla yillik sözlesme yapmakla yükümlüdürler. Bu yaglarin 

ücretsiz olarak geri kazanimciya veya toplayicilara teslim edilmesi esastir.  

    l) Atik yaglarin toplanmasi, geçici depolanmasi, geri kazanimi veya bertarafi uzman 

kisilerce yapilir. Bu hususlarda, ilgili tesislerde konu hakkinda uzmanlasmis teknisyen ve 

mühendis bulundurulur. 

    m) Atik yaglarin yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararin giderilmesi için 

yapilan harcamalar kirleten öder prensibine göre atiklarin yönetiminden sorumlu olan gerçek 

ve tüzel kisiler tarafindan karsilanir. Atik yaglarin yönetiminden sorumlu kisilerin çevresel 

zarari durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemi almamasi veya bu önlemlerin 

yetkili makamlarca dogrudan alinmasi nedeniyle kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan 

gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü 

Hakkinda Kanun hükümlerine göre atik yaglarin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.  

    IKINCI BÖLÜM : Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

    Bakanligin görev ve yetkileri 

    Madde 6 - Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasina yönelik isbirligini ve koordinasyonu 

saglamak, atik yag yönetim planlarini hazirlamak, atik yag geri kazanim tesislerini düzenli 



olarak denetlemek, ulusal atik tasima formunu olusturmak, toplama ve bertaraf lisansi 

vermekle görevli ve yetkilidir. 

    Mülki amirlerce alinacak tedbirler 

    Madde 7 - Mahallin en büyük mülki amiri; 

    a) Belediyelerin yetki alani disinda bulunan kullanilmis kizartmalik yag üreten atik 

üreticilerini belirleyerek bunlarin toplama lisansi almis geri kazanim tesisleriyle veya geçici 

depolama izni verilen toplayicilarla yillik sözlesme yapmalarini saglamak, sözlesme 

yapmayanlara gerekli cezai islemi uygulamakla, 

    b) Geçici depolama alanlarinin 17 nci madde ve Ek-1'de verilen teknik özelliklere göre 

kurulmasini saglamak, bunlara 23 üncü maddeye göre izin vermek, izin verilen ve izni iptal 

edilen depolama alanlarini Bakanliga bildirmekle, 

    c) Bu Yönetmelik kapsamina giren atik yag geri kazanim tesislerini tespit ederek toplama 

lisansi almak üzere Bakanliga müracaat etmelerini saglamakla, 

    d) Geri kazanim tesislerini ve geçici depolama alanlarini düzenli olarak denetlemekle, 

    e) Atik yag tasima lisansi vermek, lisans verilen ve lisansi iptal edilen firma ve araçlari 

Bakanliga bildirmekle, 

    f) Belediyelerden, atik yag üreticilerinden, toplayicilardan, geri kazanim tesislerinden 

alinacak bilgileri ve ulusal atik tasima formlarini degerlendirerek, ilde olusan atik yag 

miktarlarini, geri kazanilan ve bertaraf edilen miktarlari yillik olarak Bakanliga bildirmekle, 

    ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 

    Belediyelerce alinacak tedbirler 

    Madde 8 - Büyüksehir belediyeleri ve belediyeler;  

    a) Yetki sahasinda bulunan lokantalar, sanayi mutfaklari, oteller, tatil köyleri, motel ve 

yemekhaneler, hazir yemek üretimi yapan firmalar ile diger yerlerde gerekli denetimleri 

yaparak kullanilmis kizartmalik yaglarin kanalizasyona dökülmesini önlemekle, 

    b) Sinirlari dahilinde kullanilmis kizartmalik yag üreten isletmelerin lisansli geri kazanim 

tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almis toplayicilarla yillik sözlesme yapmalarini 

saglamak, buna iliskin kayitlari ilgili valilige bildirmek, sözlesme yapmayanlara gerekli cezai 

islemi uygulamakla, 



    c) 2008 yilindan itibaren kullanilmis kizartmalik yaglarin hanelerden toplanmasi için gerekli 

sistemi kurmak, halki bu konuda bilgilendirerek atik yag toplama faaliyetlerini 2008 yili 

itibariyle baslatmakla, 

    ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 

    Yemeklik bitkisel yag üreticilerinin yükümlülükleri 

    Madde 9 - Yemeklik bitkisel yag üreticileri; 

    a) Kizartmalik yag ambalajlarinin etiketlerinde Ek-2'de yer alan çevre bilgisine yer 

vermekle, 

    b) Piyasaya sürülen kizartmalik yag miktarlarini yillik olarak Bakanliga bildirmekle, 

    c) Atik yaglari tasima lisansli araçlarla geri kazanim veya bertaraf tesisine göndermekle,  

    d) Kullanilmis kizartmalik yaglarin düzenli olarak toplanmasi amaciyla halkin egitimi ve 

bilinçlendirilmesine yönelik çalismalari desteklemekle, 

    yükümlüdürler. 

    Atik yag üreticisinin yükümlülükleri 

    Madde 10 - Atik yag üreticileri; 

    a) Atik yaglari diger atik madde ve çöplerden ayri olarak biriktirmekle, 

    b) Faaliyetleri sonucu olusan atik yaglarin biriktirilmesi için sizdirmaz, iç ve dis yüzeyleri 

korozyona dayanikli bidon, konteyner ve tank gibi toplama kaplarini kullanmakla, 

    c) Atik yaglari lisansli tasiyicilarla lisansli geri kazanim veya bertaraf tesislerine 

göndermekle,  

    d) Atik yag sevkiyatinda ulusal atik tasima formu kullanmak ve her tasimadan sonra 

bunlarin bir kopyasini ilgili valilige göndermek, bu belgeleri bes yil süreyle tesiste muhafaza 

etmekle, 

    e) Geri kazanim veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyusmazliklari ilgili valilige ve 

Bakanliga bildirmek, uyusmazlik giderilinceye kadar uyusmazliga konu olan atik yaglari kendi 

depolarinda muhafaza altinda bulundurmakla, 

    yükümlüdürler. 



    Atik yag geri kazanim tesisi isletmecilerinin yükümlülükleri 

    Madde 11 - Atik yag geri kazanim tesisi isletmecileri; 

    a) Bakanliktan atik yag toplama lisansi almakla, 

    b) Faaliyetlerine iliskin raporlarini yillik olarak ilgili valilige göndermekle, 

    c) Atik yagin tesise kabul kriterlerini belirlemek, atik yagin tasima formunda belirtilen atik 

tanimina uygunlugunu tespit etmekle, 

    d) Kullanilmis kizartmalik yaglarin toplanmasi için geri kazanim tesisleri disinda kurulacak 

geçici depolama alanlarini, bu Yönetmeligin 17 nci maddesine göre kurmak, bu alanlar için 23 

üncü maddeye göre geçici depolama izni almakla, 

    e) Tesise getirilen atik yaglarin analizini yaparak üretici beyanina uygunlugunu tespit 

etmek, atik yagin uygun bulunmasi halinde ulusal atik tasima formunu imzalayarak teslim 

almak ve atik tasima formlarinin bir nüshasini her tasimadan sonra ilgili valilige göndermekle, 

    f) Tesise kabul edilen atik yaglari ayri depolamakla, 

    g) Personeline geri kazanim faaliyetlerinin gerektirdigi nitelikte egitim vermek, acil durum 

planlarini hazirlamak, atik yönetimiyle ilgili isletme kayitlarini tutmak ve bu kayitlari bes yil 

süreyle tesiste bulundurmakla, 

    h) Geri kazanim islemleri sonucunda ortaya çikan atiklari ve bunlarla kontamine olmus 

malzemeleri bertaraf etmek veya ettirmek, buna iliskin harcamalari karsilamakla, 

    i) Tasima formu ve lisans belgesi olmayan tasiyicilarla getirilen atik yaglari tesise kabul 

etmemek ve durumu ilgili valilige bildirmekle, 

    j) Toplayiciyla olan sözlesme iptallerini ilgili valilige bildirmekle, 

    k) Tesise giren atik yaglara ait ulusal atik tasima formu ve sevk irsaliyeleri ile çikan yari 

mamul ve ürünlere ait satis faturalari ve mevzuata uygun gerçeklestirilen bertaraf kayitlarinin 

Sanayi Odalari veya Ticaret ve Sanayi Odalari tarafindan degerlendirilerek girdiler ve çiktilar 

yönünden biyodizel üretim tesisleri için alti aylik, diger tesisler için yillik toplamlari gösteren 

onayli belgeyi Bakanliga sunmakla, 

    l) Bu Yönetmeligin 16 nci maddesinin (b) bendinin denetlenmesi amaciyla ürün analizlerini 

alti aylik dönemlerde Bakanligin uygun görecegi akredite bir laboratuvarda yaptirmak, bu 

amaçla numunelerin ilgili valiligin gözetiminde laboratuvar sorumlusu tarafindan alinmasini 

saglamak ve analiz sonuçlarini Bakanliga ulastirmakla, 



    yükümlüdürler. 

    Kullanilmis kizartmalik yag toplayicilarinin yükümlülükleri 

    Madde 12 - Kullanilmis kizartmalik yag toplayicilari; 

    a) Geçici depolama alanlarini 17 nci madde ve Ek-1'de ki teknik özelliklere göre kurmakla, 

    b) Kurulacak geçici depolama alanlari için 23 üncü madde geregince valilikten izin almakla, 

    c) Geri kazanim tesisleriyle sözlesme yapmak, geçici depolama izni müracaatlarinda bu 

sözlesmeyi valilige ibraz etmekle, 

    d) Sözlesme yaptiklari lokanta, yemek fabrikalari, otel, motel, yemekhaneler, turistik 

tesisler ve tatil köyleri gibi toplama noktalarina biriktirme bidon ve konteynerlerini temin 

etmekle, 

    e) Bosaltilan tasima araçlarini, bidon ve konteynerleri her defasinda temizlemek, 

temizlenmeyen biriktirme kaplarini toplama noktalarina dagitmamak, temizleme isleminden 

kaynaklanan yikama sularini dogrudan kanalizasyona vermemekle, 

    f) Toplanan ve geri kazanim tesisine sevk edilen kullanilmis kizartmalik yag miktarlarini 

aylik olarak ilgili valilige bildirmekle, 

    g) Geri kazanim firmasiyla ortaya çikacak anlasmazliklar ve sözlesme iptalleri hakkinda 

valilige bilgi vermekle, 

    yükümlüdürler. 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atik Yaglarin Tasinmasi  

    Atik yaglarin tasinmasi  

    Madde 13 - Atik yaglarin tasinmasi, ilgili valilikten tasima lisansi almis gerçek ve tüzel 

kisilerce yapilir. Atik Yaglar tasinirken kaza sonucu yagin dökülmesinden olusacak zararlar ile 

bertaraf masraflarinin tasiyan tarafindan karsilanmasi zorunludur.  

    Tasima araci; beyaz renkte ve araç kasasinin veya tankinin her iki yüzünde yesil renkte, 

dikey yüksekligi en az 20 cm olan Bitkisel Atik Yag Tasima Araci ibaresi bulunacaktir. Tasima 

araçlarinin kasa veya tanklari; sizdirmaz, koku önleyen ve kolaylikla temizlenebilir bir sisteme 

sahip olmasi zorunludur. 

    Atik yag tasiyicilarinin lisans alma zorunlulugu 



    Madde 14 - Atik yag tasimak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, ilgili valilikten tasima lisansi 

almak zorundadir. Lisans almak için Ek-3'de belirtilen belgelerle valilige müracaat edilir. 

Lisans, basvuruda bulunan firmaya ve firmanin araçlarina ve rilir. Bu hükümler kara 

tasimaciligi için uygulanir. Bu lisans devredilemez ve üç yil için geçerlidir. Bu süre sonunda 

yenilenmesi gerekir. Araçlarin denetimleri ilgili valilikçe on iki aylik dönemlerde yapilir. 

Denetimler sonucu lisans kosullarina uymayan firma ve araçlarinin lisansi iptal edilir. Lisans 

verilen ve lisansi iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce Bakanliga bildirilir. 

    Araçlarda ulusal atik tasima formu bulundurma zorunlulugu 

    Madde 15 - Atik yaglarin tasinmasi sirasinda araçlarda ulusal atik tasima formu 

bulundurulmasi zorunludur. Araçlarda bulundurulacak ulusal atik tasima formlariyla ilgili 

olarak Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin ilgili hükümleri uygulanir. 

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geri Kazanim Tesisleri ve Geçici Depolama Alanlari  

    Geri kazanim tesisleri 

    Madde 16 - Atik yag geri kazanim tesislerinin özellikleri ve yapilacak uygulamalar; 

    a) Tesiste giris bölümü, atik kabul ünitesi, atik yag geçici depolama alani, prosese uygun 

fiziksel, kimyasal veya biyolojik aritma tesisi bulunmasi zorunludur. Tesis prosesi ve 

temizleme islemlerinden kaynaklanan atik sular dogrudan kanalizasyona verilmez. 

    b) Atik yaglardan elde edilen ürünlerin ulusal veya uluslararasi standartlari sagladiginin 

sürekli olarak izlenmesi için, bu Yönetmelik kapsamindaki atik yaglari hammadde olarak 

kullanacak geri kazanim tesislerinde akredite edilmis bir laboratuvar bulunur, bulunmamasi 

halinde bu ihtiyaç bir baska akredite laboratuvardan karsilanir. 

    c) Tesise getirilen atik yaglardan laboratuvar sorumlusu tarafindan numune alinir. Tank 

içinde gelen atik yaglar, numune almadan önce homojen hale getirilir. Bidonlarla getirilen atik 

yaglardan bidon basina numune alinir. Numuneler geri kazanim islemleri tamamlanincaya 

kadar muhafaza edilir. 

    d) Araçlardan atik yag bosaltildiktan sonra her defasinda araç ile buna bagli tank veya 

kasa ve bidonlar yikanir. Bu is için tesiste gerekli altyapi olusturulur. Temizlenmeyen tank, 

kasa ve toplama bidonlari tekrar kullanilmaz ve bu bidonlar toplama noktalarina dagitilmaz.  

    e) Tesiste tasima araçlarinin, bidon ve konteynerlerin temizlenmesi için bir yikama ünitesi 

bulundurulur. 

    f) Tesiste kokuya karsi önlem alinacaktir. 



    g) Tesiste yangina karsi köpüklü yangin söndürme ve sulu tank sogutma sistemleri 

bulunur. Tesiste görevli tüm personel; acil durum, yanici, patlayici maddelerin özellikleri ile 

potansiyel tehlikeler, yanginla mücadele ve ilk yardim konularinda egitilir. Ayrica ilgili personel 

kendi görev alanlarinda, belirli araliklarla tekrarlanan uygulamali egitime tabi tutulur.  

    h) Atik yag tasiyan borular, sizma veya herhangi bir nedenle akmaya karsi koruma altina 

alinir. Atik yag tasiyan borular temiz su tasiyanlarin altinda bulunur. Pompa basinçlari 

borularin hasar görmeyecegi sekilde tasarlanir ve ayarlanir.  

    i) Sahada toplanan yagmur sulari, yikama ve benzeri atik sular ayri olarak toplanarak, 

31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü 

Yönetmeliginde yer alan sinir degerlere uygun sekilde aritilir.  

    j) Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sizintilari önlemek amaciyla yeterli 

miktarda emici malzeme bulundurulur ve bu malzemeler tesis içinde uygun noktalarda kolay 

kullanimi saglayacak sekilde depolanir. Kullanilmis emici malzemeler özelliklerine göre ilgili 

mevzuat kapsaminda bertaraf edilir. 

    k) Tesisin çevresi koruma altina alinarak, giris ve çikisin denetlenmesi amaciyla etrafi çit 

veya duvarla çevrilir. 

    l) Tesis içi geçici depolama alanlari için 17 nci madde hükümlerine uyulur. 

    m) Geri kazanim tesislerinde paratoner ve topraklama sistemi bulunur.  

    Geçici depolama alanlari 

    Madde 17 - Geçici depolama alanlari, geri kazanim tesislerinde hammadde olarak atik 

yaglarin kabul edildigi ve proses atiklarinin biriktirildigi depolama tanklarindan olusan 

alanlardir. Bu tür alanlar bitkisel yag rafinerilerinde proses atiklarinin ve yan ürünlerin 

biriktirildigi yerlerdir. Geri kazanim veya rafineri tesislerinde bulunan geçici depolama alanlari 

için ilgili valilikten izin alinmasi zorunlu degildir. Rafinerilerin geçici depolama alanlarinda 

biriktirilen soap-stock, tank dibi tortular, yagli topraklar ile çesitli tesislerin yag tutucularindan 

çikan yaglar geri kazanim veya bertaraf tesislerine bir baska yerde depolanmadan dogrudan 

sevk edilir. Bu atiklarin tesis sahasi disinda geçici depolanmasina izin verilmez. 

    Tesis alaninin atik yag ile temasta olan kisimlarinda zemin geçirimsizliginin saglanmasi 

gerekir. Bu amaçla betonarme zemin, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanir. 

Atik kabul alani yagmura karsi korunur. Beyaz renkte olacak depolama tanklarinin üzerinde 

Bitkisel Atik Yag ibaresi bulunur ve atigin cinsi tank üzerinde (soap-stock, tank dibi tortu, 

kullanilmis kizartmalik yag ve benzeri) belirtilir. Bu tanklar, tasmaya neden olmayacak hacme 



sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. Hacmi, en az tankin kapasitesi kadar olacak güvenlik 

havuzunda, güvenli bosaltmayi saglayacak ekipman bulundurulur. 

    Lokantalardan, yemek fabrikalarindan, otellerden, motellerden, yemekhanelerden, turistik 

tesislerden, tatil köylerinden ve buna benzer yerlerden kullanilmis kizartmalik yaglarin verimli 

bir sekilde toplanabilmesi için, geri kazanim tesisleri disinda geçici depolama alanlari 

kurulabilir. Bu alanlarin Ek-1'deki teknik özellikleri saglamasi ve isletmecilerin bu Yönetmeligin 

23 üncü maddesine göre ilgili valilikten geçici depolama izni almasi gerekir. Atik yaglar, geçici 

depolama alanlarinda üç aydan fazla süre ile depolanmaz. 

    BESINCI BÖLÜM : Atik Yaglardan Muhtelif Ürünlerin Üretimi ve Atik Yaglarin Bertaraf 

Edilmesi  

    Atik yaglardan biyodizel üretimi 

    Madde 18 - Atik yaglardan biyodizel üretimi yapacak tesisler için asagidaki esaslar 

uygulanir: 

    a) Atik yaglardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, bu Yönetmelik kapsaminda geri 

kazanim tesisi olarak degerlendirilir. 

    b) Bu tesisler, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uygun 

üretim yapar ve piyasaya arz edilen ürünlere iliskin olarak dagitim firmalarindan alinacak 

teslimatla ilgili belgeleri alti aylik dönemlerde Bakanliga sunar. 

    c) Biyodizel üretimi sonucu olusan yan ürünlerin kullanimi ve satisi için ilgili kurumlardan 

izin alinmasi sarttir. Bu tesislere kabul edilen atik yag miktarlari ve geri kazanilamayan 

atiklarin nasil bertaraf edildikleri yillik olarak ilgili valiliklere bildirilir. 

    Atik yaglardan sabun ve diger ürünlerin üretimi  

    Madde 19 - Geri kazanim tesisleri, sabun üretimi için Saglik Bakanligindan, yemlik yag 

üretimi için Tarim ve Köyisleri Bakanligindan gerekli izinleri alir. Bunlarin disindaki ürünlerin 

üretimi ve kullanimi için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alinir.  

    Standardi belirlenmemis olan geri kazanim ürünleri ile yari mamuller nihai tüketim maddesi 

olarak kullanilmaz. Bunlar sabun, kimya ve benzeri sanayilerde birincil hammaddelere ilave 

edilerek standardi olan ürünlere dönüstürülebilmeleri durumunda bu sektörlerde kullanilir.  

    Atik yaglarin bertaraf edilmesi  

    Madde 20 - Geri kazanim ürünlerine dönüstürülemeyen atik yaglar ile geri kazanim 

islemlerinde ortaya çikan tehlikeli nitelikli atiklar ve bunlarla kirlenmis malzemeler ve atik yag 



depolama tanklarinin dip çamurlari özelliklerine göre Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi, 

Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi veya 8/12/2001 tarihli ve 24607 sayili Resmi Gazete'de 

yayimlanan Çimento Fabrikalarinda Atiklarin Alternatif veya Ek Yakit Olarak 

Kullanilmalarinda Uyulacak Genel Kurallar Hakkinda Teblig hükümlerine göre lisansli 

tesislerde bertaraf edilir. 

    ALTINCI BÖLÜM : Toplama Lisansi ve Geçici Depolama Izni 

    Atik yaglar için toplama lisansi verilmesi  

    Madde 21 - Bitkisel yag rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atiklarinin 

degerlendirildigi ve ana tesisle entegre olarak isletilen geri kazanim üniteleri için lisans alma 

yükümlülügü bulunmamaktadir. Atik yaglari sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve 

diger ürünleri elde etmek amaciyla kullanan geri kazanim tesisleri için Bakanliktan atik yag 

toplama lisansinin alinmasi zorunludur. Geri kazanim tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel 

kisilere toplama lisansi verilmez. Söz konusu tesislerin proseslerinin yeterliligi; 

    1) Biyodizel üretimi yapacak geri kazanim tesisleri için, Elektrik Isleri Etüt Idaresi Genel 

Müdürlügü ve TÜBITAK'tan alinacak teknik raporlarla, 

    2) Bu Yönetmeligin 19 uncu maddesi kapsaminda belirtilen ürünlerin üretimini yapacak geri 

kazanim tesisleri için, TÜBITAK ve konu hakkinda uzman bir üniversiteden alinacak teknik 

raporlarla, 

    belgelenir. 

    Yeni kurulacak tesislerin yeterlilik raporlarinin çevresel etki degerlendirmesi raporlarina 

eklenmesi zorunludur. Çevresel etki degerlendirmesi çalismalarinda, tesise kabul edilecek 

atik türleri ve elde edilen ürünler dikkate alinarak, tesisin proses yeterliligi bu teknik raporlar 

çerçevesinde degerlendirilir. 

    Lisans müracaatlarinda Çevresel Etki Degerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki 

Degerlendirmesi Gerekli Degildir Belgesi ile bunlara iliskin çevresel etki degerlendirmesi 

raporu veya proje tanitim dosyasi ve Ek-4'de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunmasi 

zorunludur. Müracaatin uygun bulunmasi durumunda geri kazanim tesisine üç yil süreli lisans 

verilir. Lisans devredilecek ise Bakanliga basvurulur ve idari izinler yenilenir. 

    Bitkisel atik yag toplama lisansi verilmesinde istenen ve EK-4'de yer alan bilgi ve 

belgelerden, emisyon izin belgesi ve desarj izin belgesinin tamamlanmasi için, diger 

belgelerin eksik olmamasi kosuluyla bir yil için sartli lisans verilebilir. Sartli lisansa konu 

belgeler, sartli lisans tarihinden itibaren bir yil içinde tamamlanmaz ise verilen lisans iptal 



edilir. Istenen belgelerin tamamlanmasi halinde sartli lisans sürecinde geçen süre toplam 

lisans süresinden düsülür.  

    Lisansin iptali 

    Madde 22 - Bakanlikça veya ilgili valilikçe yapilan denetimlerde toplama lisansina 

uyulmadigi, mevzuatta istenen sartlarin yerine getirilmedigi, ilgili ölçümlerin düzenli olarak 

yapilmadigi veya kaydedilmediginin tespit edilmesi halinde isletmeciye, tespit edilen 

aksakliklarin düzeltilmesi için aksakligin önemine ve kaynagina göre bir ay ile alti ay arasinda 

süre verilir. Bu süre sonunda yapilan kontrollerde aksakligin devam ettigi tespit edilirse, tespit 

edilen aksakligin niteligine göre 2872 sayili Çevre Kanunu dogrultusunda islem yapilir. 

Faaliyeti geçici süre ile durdurulan isletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde lisansi iptal edilir. Lisansi iptal edilen tesis alti ay süreyle lisans 

basvurusunda bulunamaz. Bu süre sonunda lisans alabilmek için 21 inci maddeye göre 

yeniden Bakanliga basvurulur. Lisans süreci tamamlanana kadar tesis çalistirilmaz. 

    Geçici depolama izni 

    Madde 23 - Atik yag toplama lisansi bulunan biyodizel üretim tesisleri, lokantalardan, 

yemek fabrikalarindan, otellerden, motellerden, yemekhanelerden, turistik tesislerden, tatil 

köylerinden ve buna benzer yerlerden kullanilmis kizartmalik yaglari toplayabilmek için, 

toplayicilari kullanilmis kizartmalik yag toplamalari konusunda yetkilendirebilir. Toplayicilarin 

bu isi yapabilmeleri için hizmet alanlarinda yeterli kapasiteye sahip ve 17 nci madde ile Ek-

1'de teknik özellikleri verilen geçici depolama alanlarinin bulunmasi zorunludur. Geçici 

depolama alanlarina valilikçe geçici depolama izni verilir.  

    Biyodizel üretimi yapacak geri kazanim tesisleri, 12 nci maddede belirtilen toplayicilarin 

tabi oldugu hükümler kapsaminda, geri kazanim tesisi disinda, kendi geçici depolama 

alanlarini kurabilirler. Geri kazanim tesisleri bu alanlar için valilikten geçici depolama izni 

almakla yükümlüdür. Geri kazanim tesisleri içinde bulunan depolama alanlari için izine gerek 

yoktur.  

    Toplayicilar, geri kazanim firmasiyla yapilan sözlesme, tesis projesi ve isletme planiyla 

geçici depolama izni için valilige müracaat eder. Valilik müracaati uygun bulmasi durumunda 

geçici depolama izni verir. 

    Geçici depolama izni süresi, geri kazanim tesisinin mevcut toplama lisansi süresine göre 

verilir. Bu süre toplama lisansi süresini asamaz. Toplayiciya yetki veren geri kazanim tesisi 

veya tesislerinin lisans süresi doldugunda, toplayicinin da izin süresi dolar. Benzer sekilde 

geri kazanim tesisi veya tesislerinin lisansi iptal edildiginde, toplayicinin da izni ilgili valilikçe 

iptal edilir. Geçici depolama izni kosullarina uygun olarak faaliyette bulunmayan toplayicinin 

izni valilikçe iptal edilir ve bu husus anlasmali oldugu geri kazanim tesisine veya tesislerine 



bildirilir. Geçici depolama izni belgelerinde toplayicinin bagli oldugu geri kazanim tesisinin 

toplama lisansi numarasinin belirtilmesi zorunludur. 

    YEDINCI BÖLÜM : Çesitli ve Son Hükümler 

    Yönetmelige aykirilik 

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri hareket edenler hakkinda 2872 sayili Çevre 

Kanunu, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5272 sayili Belediye Kanunu ve ilgili 

diger mevzuatta öngörülen cezai islemler uygulanir. 

    Düzenleme yetkisi  

    Madde 25 - Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasini saglamak üzere her türlü alt 

düzenlemeyi yapmakla yetkilidir. 

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihi takip eden alti ay içinde mevcut 

geçici çalisma izinli ve lisansli olan ve bu Yönetmelik kapsamina giren atik yag geri kazanim 

tesisleri, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanliga basvurmak ve lisanslarini 

yenilemek zorundadir. 

    Yürürlük 

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 

    Yürütme  

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakani yürütür. 

    Ek - 1 

    Geçici Depolama Alanlarinin Teknik Özellikleri 

    1) Geçici depolama alanlari kapali sistem olacaktir. 

    2) Tesiste kantar ve atik kabul alani bulunacaktir. 

    3) Bu alanlarda en az 30 ton kapasiteli kullanilmis kizartmalik yagi biriktirme tanki 

bulunacaktir. Bu tanklar güvenlik havuzlari içinde bulunacaktir.  

    4)Tanklar beyaz renkte olacak ve üstünde Kullanilmis Kizartmalik Yag ibaresi bulunacaktir. 

    5)Tanklar kolay temizlenebilecek özellikte ve seviye göstergeli olacaktir. 



    6) Geçici depolama tesisinin zemini betonarme olacaktir. 

    7) Toplayicilarin lisansli toplama araçlari bulunacaktir.  

    8) Toplama bidonlari yikama kolayligi için çember kapakli olacak ve yeterli sayida 

bulunacaktir. 

    9) Bosaltilan tasima araçlarinin, bidon ve konteynerlerin temizlenecegi bir yikama ünitesi 

bulunacaktir. 

    10) Yikama ünitesinden çikan yagli sular dogrudan kanalizasyona verilemez. Bu amaçla 

yagli sularin biriktirilecegi yikama suyu biriktirme tanki veya tanklari bulunacaktir. 

    11) Yagli yikama sularinin aritimi bir baska tesiste yapilamiyorsa, bu alanda yikama 

sularinin aritiminin yapilacagi bir sistem bulunacaktir.  

    12) Dökülen yaglarin toplanmasi için yeterli miktarda emici madde bulunacaktir. 

    13) Yangina karsi gerekli önlemler alinacaktir. 

    14) Yagmur suyunun yikama suyu ile karistirilmamasi için gerekli önlemler alinacaktir.  

    15) Kokuya karsi önlem alinmis olacaktir.  

    16) Tesisten sorumlu en az bir teknisyen sürekli olarak tesiste bulundurulacaktir. 

    Ek - 2 

    Çevre Bilgisi  

    1) Kullanilmis kizartmalik yaglari diger atiklardan ayri olarak temiz ve agzi kapakli bir kapta 

biriktiriniz. 

    2) Kullanilmis kizartmalik yaglari, çevrenin korunmasi amaciyla kanalizasyona, topraga, 

denize ve benzeri alici ortamlara dökmeyiniz. 

    3) Bu yaglari kullanilmis kizartmalik yag toplayicilarina vermeye özen gösteriniz.  

    Ek-3 

    BITKISEL ATIK YAGLARIN TASINMASI AMACIYLA VALILIKLERE YAPILACAK 

LISANS BASVURULARINDA ISTENECEK BILGI VE BELGELER 



    1 - Araç lisansi için valiliklere yapilacak basvurularda asagidaki bilgi ve belgeler 

bulundurulacaktir. 

    a) Aracin ait oldugu firmanin adi, adresi ve telefon numarasi, 

    b) Aracin tipi, 

    c) Plaka numarasi ve sasi numarasi, 

    d) Araç sahibinin adi, is adresi ve telefon numarasi, 

    e) Tasinacak atik yaglarin cinsleri, 

    f) Aracin tasiyacagi atik yag konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri), 

    g) Tasinacak atiklarin herbiri için ayri ayri fiziksel ve kimyasal özelligi, kaza aninda insan 

ve çevre sagligina olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alinacak tedbirler, 

    h) Olabilecek kazalara karsi ilk müdahale ve ilk yardimda kullanilacak malzemeler, 

    i) Bitkisel atik yag tasiyacak her bir araç için atigin bulundugu tehlike grubuna göre aracin 

sahip olmasi gereken donanimlara ve özelliklerine sahip oldugunu gösterir Uygunluk Belgesi. 

    2 - Aracin bagli oldugu firmanin lisanslandirilmasi için valiliklere yapilacak basvurularda 

asagidaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktir.  

    a) Firmanin adi, adresi, telefon numarasi, 

    b) Firma sahibinin / sahiplerinin adi, adresi, telefon numarasi, 

    c) Atik yag tasimaya uygun donanima haiz nakliye araci sayisi, 

    d) Lisans alacak araçlarin plakalari, 

    e) Yetkilendirilmis kurum/kuruluslardan alinan tehlikeli madde tasiyan araç sürücüleri için 

verilen sürücü egitim serfitikasi, 

    Ek - 4 

    BITKISEL ATIK YAG TOPLAMA LISANSI VERILMESINDE ISTENECEK BILGI VE 

BELGELER 

    1) Bu Yönetmeligin 21 inci maddesi geregince çevresel etki degerlendirmesi karari, 



    2) Bu Yönetmeligin 21 inci maddesine göre tesisin proses yeterlilik raporu/raporlari ve 

tesisin bu rapor/raporlara uygun olarak kuruldugunu gösteren proses yeterliligini veren 

kurulusun onayi, 

    3) Atiksu aritma tesisinin teknik özelikleri, 

    4) Bu Yönetmeligin 16 nci maddesinin (b) bendi geregince tesiste bulunan laboratuvarin 

akreditasyon sertifikasi veya anlasma yapilan laboratuvarin akreditasyon sertifikasi ile hizmet 

alimina iliskin sözlesme örnegi, 

    5) Bu Yönetmeligin 18 veya 19 uncu maddelerine göre üretilen ürünlerin ulusal veya 

uluslararasi standartlara uygunlugunu gösterir belge, 

    6) Emisyon Izin Belgesi, Desarj Izin Belgesi,  

    7)Tesisten kaynaklanan proses atiklarinin türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), 

miktarlari ve bu atiklarin ne sekilde bertaraf edilecekleri, anlasma yapilan bertaraf tesisleri ve 

bu tesislerle yapilan sözlesmelerin örnekleri, 

    8) Sözlesme yapilmis olan rafineriler, lokanta, yemek fabrikalari, otel, motel, yemekhaneler, 

turistik tesisler ve tatil köyleri ile diger benzeri tesislerin listesi ve sözlesme örnekleri, 

    9) Var ise yetkilendirilen toplayicilar, 

    10) Çalistirilan personelin egitim durumu, 

    11) Acil durum plani, 

    12) Diger Belgeler: 

    a) Vergi Dairesi ve Numarasi, 

    b) Ticaret Sicil Gazetesi Örnegi, 

    c) Imza Sirküleri, 

    d) Kapasite Raporu, 

    e) Sanayi Sicil Belgesi, 

    f) Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligindan alinmis Isletme Belgesi 

 


