
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPILAN 

İŞLETMELER 
ÖNEMLİ DUYURU  

 

“Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” 21/12/2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.   

Yönetmeliğin amacı; Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, 

rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine 

ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal 

kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Yönetmelik ile Motor yağı değişim noktası “İl Müdürlüğünden izin belgesi almış 

motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarını, tamirhaneleri, servisleri ve diğer motor 

yağı değişimi yapılan işletmeler” olarak tanımlanmıştır.  

Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Görev 

Yetkileri;   
a) Atık yağların yönetimini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini 

yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde yaptırım uygulamakla,  

b) Atık yağ taşıma faaliyeti gerçekleştiren firmalara ve araçlara lisans vermekle, 

faaliyetlerini denetlemekle ve gerekli hallerde lisansı iptal etmekle,  

c) Deneme üretimine katılım sağlamakla ve takip etmekle,  

ç) Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu 

kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı 

değişimi yapılan işletmelere izin belgesi düzenlemekle, Bakanlık veri sistemine kayıtlarını 

yapmakla ve denetlemekle,  

d) Atık yağların etkin ve verimli bir şekilde toplanabilmesi için, lisanslı atık taşıma 

araçlarının şehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri belediyelerle iş birliği içinde 

yapmakla,  

Görevli ve yetkilidir.  

Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri;  
a) Atık yağ oluşumunu en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,  

b) Farklı gruplardaki atık yağları birbirleriyle, su, çözücü, toksik, tehlikeli ve/veya diğer 

maddelerle/atıklarla karıştırmamakla,  

c) Ek-1’de yer alan gruplara göre atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek ve Atık 

Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama 

alanı kurmakla,  

ç) Geçici depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde “atık 

yağ” ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullanılan ekipmanlarda taşma, 

dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek tedbirleri almakla,  

d) Atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmekle,  

e) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından 

itibaren başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi 

uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını 

saklamakla,  

yükümlüdür.  

(2) Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü 

maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi (Motor Yağı Değişim 

Noktası İzin Belgesi) almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor 



yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve 

onaylamakla yükümlüdür.  

Yönetmeliğin “İdari Yaptırım” başlıklı 14 ncü maddesi gereği;  
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre 

Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.  

Yönetmeliğin “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler” başlıklı “Geçici Madde 2” 

de;   

“Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi 

programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.  

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ  

Geçici depolama  
MADDE 13 – (1) Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun 

şekilde geçici depolanır.  

(2) Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da 

tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.  

(3) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde 

geçici depolanır. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en 

fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolanır.  

(4) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği 

tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, 

tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti 

durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir 

alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın 

geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı 

aranmaz. Tıbbi atıkların geçici depolanmasında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

(5) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten 

atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı 

alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla 

tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri 

için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin 

süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni 

yenilenir.  

(6) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Belediye atığı biriktirme ekipmanları/konteynerleri 

ile ambalaj atığı, tehlikesiz atık ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici 

depolama izninden muaftır.  

(7)(Değişik:RG-23/3/2017-30016) Tehlikeli atık geçici depolama 

alanları/konteynerleri için miktara bakılmaksızın 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılır.  

(8) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Geçici depolama alanlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça 

belirlenir.  

Motor yağı değişimi yapılan işletmelerce, yukarıda tanımlanan iş ve işlemlerin mevzuatta 

belirtilen süreler dikkate alınarak yürütülmesi kamuoyuna ilanen duyurulur.  

 

                               ŞANLIURFA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İl MÜDÜRLÜĞÜ  


