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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

 
 
 

 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

   

  

   

Sayı     : 57070256 -145.04-  

Konu   : Atık Madeni Yağlar  

 

 

  DAĞITIM  

 

  

  
  

            30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanması sonucu Bakanlığımıza ulaşan başvurular ve 

şikâyetlere ilişkin yapılan tespitlerde; İl Müdürlüklerimizce verilen atık yağ taşıma 

lisanslarının bazılarında, “13 02” başlığı altında yer alan "Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama 

Yağları"na ait atık kodlarının tanımlandığı ve bu firmaların bazıları tarafından da bahse konu 

atık motor yağlarının toplandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüze atık 

yağ üreticilerinden gelen çok sayıda elektronik posta ve telefonlarda, atık taşıma ve atık yağ 

geri kazanım lisansına sahip birçok firmanın kendilerine ulaşarak, yukarıda bahsi geçen atık 

motor yağlarına ilişkin kodların lisanslarında tanımlı olduğu ve bu kodlara ait atık yağların 

taraflarınca da toplandığının ya da geri kazanıldığının ifade edildiği aktarılmakta olup, konu 

ile ilgili açıklayıcı bilgi talep edilmektedir. Bu noktada atık taşıma lisansları verilirken atık 

motor yağları kodlarına ilişkin hususların aydınlatılmasının yerinde olacağı mütalaa 

edilmektedir. 

            Bilindiği üzere, 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde; “Atık motor 

yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. 

Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı 

üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yağlarını toplayacak şekilde sistem kurmak ve bu 

sistemi etkin olarak çalıştırmakla yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır. Bakanlığımızca söz 

konusu hüküm kapsamında atık motor yağlarının toplanması hususunda Yetkilendirilmiş 

Kuruluş Petrol Sanayi Derneği (PETDER)'dir. 

            Bu çerçevede atık motor yağlarının PETDER tarafından toplanması gerekmekte olup, 

atık motor yağlarını taşımak üzere  taşıma lisansı talep eden firmalardan PETDER ile bu 

kodlara ait atık motor yağlarının toplanmasına ilişkin yapılmış sözleşmenin istenmesi 

gerekmektedir. 

            Bununla birlikte, il sınırlarınız içerisinde bulunan atık yağ üreticilerinin, özellikle 

sanayi siteleri ve servis istasyonlarının, atık yağların mevzuata uygun yönetimi ile ilgili 

bilgilendirilmesinin, hem çevre ve insan sağlığına ilişkin risklerin ve yanlış uygulamaların 

önlenmesinde hem de toplama miktarlarının arttırılmasında etkili olacağı mütalaa 

edilmektedir. 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 
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DAĞITIM :  
 

Gereği :  

Taşra Teşkilatı 

 

Bilgi :  

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü 

 
 

 
 

Muhammet ECEL 

Bakan a. 

Genel Müdür  
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