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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; b�tk�sel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve �nsan

sağlığına zarar vermeden yönet�m�n�n sağlanması, yönet�m�nde gerekl� tekn�k ve �dar� standartların oluşturulması ve
buna yönel�k prens�p, pol�t�ka ve programların bel�rlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m�

Yönetmel�ğ�n�n ek-4 Atık L�stes�nde yer alan; “20 01 25 - Yen�leb�l�r sıvı ve katı yağlar” kodu kapsamında
değerlend�r�len b�tk�sel atık yağlar ve “20 01 26* - 20 01 25 dışındak� sıvı ve katı yağlar (A)” kodu kapsamında
değerlend�r�len kullanılmış kızartmalık yağları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc� ve 12 nc�

maddeler� �le 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 2 nc�, 8 �nc� ve 33 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Bertaraf: İk�nc�l amacı enerj� ger� kazanımı olsa dah� ger� kazanım olarak kabul ed�lmeyen ve Atık

Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n ek-2/A’sında yer alan �şlemlerden herhang� b�r�n�,
c) B�tk�sel atık yağ: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde yer alan atık tanımına uygun b�tk�sel yağlar �le kullanılmış

kızartmalık yağları,
ç) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�s�: B�tk�sel atık yağların �şleme tes�sler�ne ulaştırılmadan önce, atık

m�ktarı yeterl� kapas�teye ulaşıncaya kadar güvenl� b�r şek�lde depolandığı tes�s�,
d) B�tk�sel atık yağ sah�b�: B�tk�sel atık yağ üret�c�s� ya da atığı z�lyetl�ğ�nde veya mülk�yet�nde bulunduran

gerçek ve/veya tüzel k�ş�y�,
e) B�tk�sel atık yağ üret�c�s�: Faal�yetler� sonucu b�tk�sel atık yağ oluşumuna neden olan konut, �şletme, resmî

veya özel kurum veya kuruluşlar �le yemek h�zmet� konusunda anlaşma yapılması hal�nde anlaşmalı olan �şletmey�,
f) B�tk�sel yağ: B�tk�sel kökenl� ve kullanım amacına uygun olarak p�yasaya arz ed�len gıda yağlarını,
g) B�yod�zel: Her türlü b�yoloj�k or�j�nl� yağlar �le hayvansal yağların b�r katal�zatör eşl�ğ�nde kısa z�nc�rl� b�r

alkol �le (metanol veya etanol) reaks�yonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürünü,
ğ) B�yogaz: Organ�k maddeler�n anaerob�k m�kroorgan�zmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok

adımlı b�yok�myasal reaks�yonlardan oluşan gazı,
h) Çevresel etk� değerlend�rmes� (ÇED): Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projeler�n çevreye olab�lecek olumlu ve

olumsuz etk�ler�n�n bel�rlenmes�nde, olumsuz yöndek� etk�ler�n önlenmes� ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en
aza �nd�r�lmes� �ç�n alınacak önlemler�n, seç�len yer �le teknoloj� alternat�fler�n�n bel�rlenerek değerlend�r�lmes�nde ve
projeler�n uygulanmasının �zlenmes� ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

ı) Çevre l�sansı: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ�nde düzenlenen l�sansı,

�) Geç�c� depolama: B�tk�sel atık yağların, atık üret�c�s�/sah�b� tarafından �şleme tes�sler�ne ulaştırılmadan önce
üret�ld�kler� yerde güvenl� b�r şek�lde beklet�lmes�n�,

j) Ger� kazanım: P�yasada ya da b�r tes�ste kullanılan maddeler�n yer�ne �kame ed�lmek üzere atıkların faydalı
b�r amaç �ç�n kullanıma hazır hale get�r�lmes�nde yer alan ve Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n ek-2/B’s�nde l�stelenen
�şlemler�,

k) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
l) İşleme tes�s�: Ara depolama tes�sler� dâh�l olmak üzere, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne göre b�tk�sel atık

yağları doğrudan veya dolaylı olarak gıda amaçlı kullanım har�ç ger� kazanan ve/veya bertaraf eden tes�s�,
m) Kullanılmış kızartmalık yağlar: Yüksek sıcaklık altında oks�de olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından

uygun olmayan kızartma �şlemler�nde kullanılan yağları,
n) Raf�nasyon: Ham yağların raf�ne ed�lerek, ulusal veya uluslararası standartlar �le şartnamelere uygun

yemekl�k b�tk�sel yağ elde ed�lmes� �şlemler�n�,
o) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan formu,
ö) Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�s�: Gıda �ç�n kullanım amacına uygun olarak yağ üreten veya bu yağları �thal

ederek p�yasaya süren gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
p) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�ler�n�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler�n�

yer�ne get�rmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len tüzel k�ş�l�ğ� ha�z kuruluşları,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler



Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) B�tk�sel atık yağların yönet�m�ne �l�şk�n �lkeler şunlardır:
a) B�tk�sel atık yağların �thalatı yasaktır. İhracatı ve trans�t geç�ş�yle �lg�l� kurallar Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�

hükümler�ne tab�d�r.
b) B�tk�sel atık yağların kaynakta azaltımı, ayrı toplanması ve ger� kazanımı esastır. Ger� kazanıma uygun

olmayan b�tk�sel atık yağlar bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda bertaraf ed�l�r.
c) B�tk�sel atık yağlar �le bu yağların �şlenmes� sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şek�lde

depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları �le yeraltı suyuna, den�ze, kanal�zasyona, drenaj
s�stem� �le toprağa ver�lmes� ve mevcut düzenlemelerle bel�rlenen sınır değerler� aşarak hava k�rl�l�ğ�ne neden olacak
şek�lde yakılması yasaktır.

ç) B�tk�sel atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemekl�k yağlara ve ham yağlara karıştırılması yasaktır.
d) B�tk�sel atık yağların kaynakta ayrı toplanması ve uygun olarak depolanması esastır.
e) B�tk�sel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya �şletmeler, bu yağların toplanması �ç�n çevre l�sanslı ger�

kazanım tes�sler�yle veya b�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� �le yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler.
f) Boşaltılmış olan toplama kapları, tank ve konteynerler�n ger� kazanım tes�sler�nde veya b�tk�sel atık yağ ara

depolama tes�sler�nde tem�zlenmes� esastır.
g) B�tk�sel atık yağlar, çevre l�sanslı ger� kazanım tes�sler� �le b�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� tarafından

toplanır. Bunun dışındak� gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından b�tk�sel atık yağlar toplanamaz.
ğ) B�tk�sel atık yağlar �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olarak sadece b�yod�zel ve b�yogaz üret�m�nde

kullanılab�l�r.
h) Bu madden�n (e) bend� kapsamındak� b�tk�sel atık yağ üret�c�ler�, ger� kazanım veya b�tk�sel atık yağ ara

depolama tes�sler� �le yaptıkları sözleşmen�n �hlal�nden kaynaklanacak uyuşmazlıkları �lg�l� �l müdürlüğüne
b�ld�rmekle yükümlüdür.

ı) Başka b�r kurum veya kuruluşun bünyes�nde yemek h�zmet� veren �şletmelerden kaynaklanacak b�tk�sel atık
yağlar �ç�n yemek h�zmet�n� veren �şletme, b�tk�sel atık yağ üret�c�s� olarak değerlend�r�l�r.

�) B�tk�sel atık yağların yarattığı çevresel k�rlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, b�tk�sel atık yağ
üret�c�ler�, toplayıcıları, taşıyıcıları, ger� kazanım ve bertarafçıları mütesels�len sorumludur. Sorumluların bu
faal�yetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre tazm�nat sorumluluğu saklıdır.

j) B�tk�sel atık yağların yönet�m�nden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� �ç�n yapılan
harcamalar 2872 sayılı Çevre Kanununca k�rleten öder prens�b�ne göre atıkların yönet�m�nden sorumlu olan gerçek ve
tüzel k�ş�ler tarafından karşılanır. B�tk�sel atık yağların yönet�m�nden sorumlu k�ş�ler�n çevresel zararı durdurmak,
g�dermek ve azaltmak �ç�n gerekl� önlem� almaması veya bu önlemler�n yetk�l� makamlarca doğrudan alınması
neden�yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekl� harcamalar 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre b�tk�sel atık yağların yönet�m�nden sorumlu olanlardan
tahs�l ed�l�r.

Bakanlık merkez teşk�latının görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k �şb�rl�ğ�n� ve koord�nasyonu sağlamakla,
b) B�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�sler�ne çevre �z�n ve l�sansı vermek, bu tes�sler� düzenl� olarak �zlemek ve

denetlemekle,
c) Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�ler� �le b�rl�kte hanelerden kaynaklanan b�tk�sel atık yağ toplama m�ktarını

yıllık olarak bel�rlemekle,
ç) Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�ler�n�n b�r araya gelerek kuracakları b�tk�sel atık yağ toplama organ�zasyonuna

yetk� vermekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) Çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�;
a) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�ne çevre l�sansı vermek, bu tes�sler� düzenl� olarak �zlemek ve

denetlemekle,
b) Beled�yeler�n yetk� alanı dışında bulunan b�tk�sel atık yağ üreten atık üret�c�ler�n� bel�rleyerek bunların

çevre l�sansı almış ger� kazanım tes�sler�yle veya b�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� �le yıllık sözleşme
yapmalarını sağlamak, sözleşme yapmayanlara �dar� yaptırımı uygulamakla,

c) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren b�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�sler�n� tesp�t ederek çevre l�sansı almak
üzere Bakanlığa müracaat etmeler�n� sağlamakla,

ç) Bakanlıkça bel�rlenen esaslara göre, atık taşınması �le �lg�l� faal�yet gösteren f�rmalara ve araçlara taşıma
l�sansı vermekle, bu l�sansa esas faal�yetler�n� kontrol etmekle, �ptal etmekle veya yen�lemekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
Beled�yeler�n görev ve yetk�ler�
MADDE 8 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler�, büyükşeh�r �lçe beled�yeler�, �l, �lçe ve belde beled�yeler�; yetk�

sahasında bulunan b�tk�sel atık yağ üret�c�ler�n� denetleyerek b�tk�sel atık yağların kanal�zasyona dökülmes�n�
önlemekle görevl� ve yetk�l�d�r.

(2) İl, �lçe ve belde beled�yeler�;
a) Sınırları dâh�l�nde b�tk�sel atık yağ üret�c�ler�n�n, çevre l�sansı almış ger� kazanım tes�sler�yle veya b�tk�sel

atık yağ ara depolama tes�sler� �le yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna �l�şk�n kayıtları �lg�l� �l müdürlüğüne
b�ld�rmek, sözleşme yapmayanlara gerekl� ceza� �şlem� uygulamakla,



b) B�tk�sel atık yağların hanelerden ayrı toplanması �ç�n yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, çevre l�sansı almış ger�
kazanım tes�sler�yle veya b�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� �le �şb�rl�ğ� yaparak toplama s�stem�n� oluşturmak,
b�tk�sel atık yağ toplama faal�yetler� konusunda halkı b�lg�lend�rmek ve toplama m�ktarları hakkında �lg�l� �l
müdürlüğüne b�lg� vermekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Yemekl�k b�tk�sel yağ üret�c�ler�;
a) B�tk�sel yağ ambalajlarının et�ketler�nde “B�tk�sel atık yağları lavaboya veya su, toprak g�b� alıcı ortamlara

dökmey�n�z.” �bares�ne yer vermekle,
b) P�yasaya sürülen b�tk�sel yağ m�ktarlarını b�r öncek� yıl ver�ler�n� �çerecek şek�lde tak�p eden yılın Mart ayı

sonuna kadar Bakanlığa b�ld�rmekle,
c) B�tk�sel atık yağların düzenl� olarak toplanması amacıyla halkın eğ�t�m� ve b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k

çalışmaları desteklemekle,
ç) Beled�yeler �le �şb�rl�ğ� yaparak, haldek� b�tk�sel atık yağların hanelerden Bakanlıkla bel�rlenen m�ktarlarda

toplanması �ç�n gerekl� s�stem� kurmakla, üret�c�ler�n b�r araya gelerek kuracakları b�tk�sel atık yağ toplama
organ�zasyonu �ç�n Bakanlıktan yetk� almakla, atık yönet�m planlarını Bakanlığa sunmakla, bu faal�yetlere �l�şk�n
Bakanlığa yıllık rapor vermekle,

d) Üret�c�ler�n b�r araya gelerek kuracakları b�tk�sel atık yağ toplama organ�zasyonu �ç�n Atık Yönet�m�
Yönetmel�ğ�n�n 21 �nc� maddes�nde bel�rt�len hükümler çerçeves�nde Bakanlıktan yetk� almakla ve yetk�lend�r�lm�ş
kuruluş yükümlülükler�n� yer�ne get�rmekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
B�tk�sel atık yağ üret�c�s�n�n/sah�b�n�n yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) B�tk�sel atık yağ üret�c�ler�;
a) B�tk�sel atık yağları d�ğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak b�r�kt�rmekle,
b) Konutlar har�ç olmak üzere;
1) Faal�yetler� sonucu oluşan b�tk�sel atık yağların b�r�kt�r�lmes� �ç�n sızdırmaz, �ç ve dış yüzeyler� korozyona

dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla,
2) B�tk�sel atık yağları l�sanslı taşıyıcılarla �şleme tes�sler�ne göndermekle,
3) B�tk�sel atık yağ sevk�yatında ulusal atık taşıma formu kullanmakla
yükümlüdürler.
(2) 5 �nc� madden�n (e) bend� kapsamındak� b�tk�sel atık yağ üret�c�ler�, atık beyan formunu b�r öncek� yıla a�t

b�lg�ler� �çerecek şek�lde her yıl Ocak ayı �t�bar�yle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça
hazırlanan çevr�m�ç� uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca b�r nüshasını
saklamakla yükümlüdürler.

B�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�s� �şletmec�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) B�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�s� �şletmec�ler�;
a) Bakanlıktan çevre �z�n ve l�sansı almakla,
b) Faal�yetler�ne �l�şk�n yıllık raporlarını Şubat ayı sonuna kadar �lg�l� �l müdürlüğüne göndermekle,
c) B�tk�sel atık yağın tes�se kabul kr�terler�n� bel�rlemek, b�tk�sel atık yağın ulusal atık taşıma formunda

bel�rt�len atık tanımına uygunluğunu tesp�t etmekle,
ç) Tes�se kabul ed�len b�tk�sel atık yağların üç ay �çer�s�nde ger� kazanımını sağlamakla,
d) Süres� �çer�s�nde ger� kazanımı sağlanamayan b�tk�sel atık yağları bertaraf ett�rmekle,
e) Çevr�m�ç� programlara kayıt olmak ve tes�s�ne kabul ett�ğ�, �şled�ğ�, bak�ye olarak oluşturduğu atıklar �le

atık �şleme faal�yet� net�ces�nde oluşturduğu/ürett�ğ� ürünler�n b�lg�s�n� �çeren kütle-denge b�lg�s�n� hazırlamak ve
çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m yapmakla,

f) B�tk�sel atık yağların toplanması �ç�n ger� kazanım tes�sler� dışında kurulacak b�tk�sel atık yağ ara depolama
tes�sler� �ç�n �lg�l� �l müdürlüğünden çevre l�sansı almakla,

g) Tes�se kabul ed�len b�tk�sel atık yağları ayrı depolamakla,
ğ) Personel�ne ger� kazanım faal�yetler�n�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kte eğ�t�m vermek, ac�l durum planlarını

hazırlamak, atık yönet�m�yle �lg�l� �şletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süreyle tes�ste bulundurmakla,
h) Ger� kazanım �şlemler� sonucunda ortaya çıkan atıkları ve bunlarla kontam�ne olmuş malzemeler� çevre

l�sanslı tes�slerde bertaraf etmek veya ett�rmek, buna �l�şk�n harcamaları karşılamakla,
ı) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� �le olan sözleşme �ptaller�n� �lg�l� �l müdürlüğüne en geç b�r ay

�çer�s�nde b�ld�rmekle,
�) İtfa�ye projes�n� hazırlayarak �lg�l� beled�yeden �z�n almakla,
yükümlüdürler.
B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�n�n yükümlülükler�
MADDE 12 – (1) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�;
a) İl müdürlüğünden b�tk�sel atık yağ ara depolama l�sansı almakla,
b) Ger� kazanım tes�sler�yle sözleşme yapmakla, b�tk�sel atık yağ ara depolama �zn� müracaatlarında bu

sözleşmey� �l müdürlüğüne �braz etmekle,
c) B�tk�sel atık yağları ger� kazanım �şlemler�n� de d�kkate alarak üç aydan fazla süre �le depolamamakla,
ç) Sözleşme yaptıkları b�tk�sel atık yağ üret�c�ler�ne b�r�kt�rme b�don ve konteynerler�n� tem�n etmekle,
d) Toplanan ve ger� kazanım tes�s�ne sevk ed�len b�tk�sel atık yağ m�ktarlarını aylık olarak �lg�l� �l

müdürlüğüne b�ld�rmekle,



e) Ger� kazanım f�rmasıyla ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sözleşme �ptaller� hakkında �lg�l� �l müdürlüğüne
en geç b�r ay �çer�s�nde b�lg� vermekle,

f) İtfa�ye projes�n� hazırlatarak �lg�l� beled�yeden �z�n almakla,
yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�tk�sel Atık Yağların Taşınması ve Geç�c� Depolanmasına İl�şk�n Esaslar

B�tk�sel atık yağların taşınması
MADDE 13 – (1) B�tk�sel atık yağların taşınması �lg�l� İl Müdürlüğünden taşıma l�sansı almış gerçek ve tüzel

k�ş�lerce yapılır. B�tk�sel atık yağ taşıma l�sansı �le taşıma �şlemler�nde kullanılacak Ulusal Atık Taşıma Formunun
kullanımına �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r ve bel�rlenen esaslara göre taşıma �şlem� gerçekleşt�r�l�r. B�tk�sel atık
yağların �şleme tes�sler�ne l�sanslı araçlar �le taşınması ve taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formunun
kullanılması zorunludur.

Geç�c� depolama
MADDE 14 – (1) Geç�c� depolama amacıyla kullanılan b�donlar/var�ller/tanklarda aşırı dolumu önleyecek

tedb�rler alınır. B�donlar/var�ller/tankların kolayca doldurulab�l�r, boşaltılab�l�r olması, �şaretlenen yere kadar
doldurulması zorunludur.

(2) B�donlar/var�ller/tankların üzer�nde "b�tk�sel atık yağ" �bares� olması ve h�çb�r şek�lde �ç�ne herhang� b�r
yabancı madden�n karıştırılmaması zorunludur.

(3) Geç�c� depolama amacıyla kullanılan b�donlar/var�ller/tankların bulunduğu sahanın yağmura karşı
korunaklı olması, zem�n�n�n en az 25 cm kalınlıkta sızdırmaz betonarme b�r zem�ne sah�p olması ve döküntülere karşı
gerekl� tedb�rler alınmış olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B�tk�sel Atık Yağ Ger� Kazanım Tes�sler� ve Ara Depolama Tes�sler�

Ger� kazanım tes�sler�
MADDE 15 – (1) B�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�sler�nde aşağıda ver�len tekn�k hususlara uyulur:
a) Tes�ste g�r�ş bölümü, atık kabul ün�tes�, tes�se gelen b�tk�sel atık yağın depolanması ve tasn�f ed�lmes� �ç�n

stok sahası bulunması zorunludur.
b) B�tk�sel atık yağ kabul kr�terler� bel�rlenerek, tes�se get�r�len b�tk�sel atık yağların bu kr�terlere uygunluğu

tesp�t ed�l�r.
c) Tes�se kabul ed�len b�tk�sel atık yağların tartımı yapılır, kantar f�şler�/çıktıları �braz ed�lmek üzere tes�ste

muhafaza ed�l�r.
ç) Araçlardan b�tk�sel atık yağ boşaltıldıktan sonra gerekmes� hal�nde araç �le buna bağlı tank veya kasa �le

b�don ve konteynerler yıkanır. Bu �ş �ç�n tes�ste b�r yıkama ün�tes� oluşturulur.
d) Yağmur suyunun yıkama suyu �le karışmaması �ç�n gerekl� önlemler alınır.
e) Tes�ste kokuya karşı 19/7/2013 tar�hl� ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan

Em�syonların Kontrolü Hakkında Yönetmel�k doğrultusunda önlemler alınır.
f) Tes�ste yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma s�stemler� bulunur. Tes�ste görevl� tüm

personel; ac�l durum, yanıcı, patlayıcı maddeler�n özell�kler� �le potans�yel tehl�keler, yangınla mücadele ve �lk yardım
konularında eğ�t�l�r. Ayrıca �lg�l� personel kend� görev alanlarında, bel�rl� aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğ�t�me
tab� tutulur.

g) Tes�sten kaynaklı atık suların deşarjında 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ� hükümler�ne uyulur.

ğ) Tes�s �ç�nde meydana geleb�lecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterl� m�ktarda em�c� malzeme
bulundurulur ve bu malzemeler tes�s�n uygun noktalarında kolay kullanımı sağlayacak şek�lde depolanır. Kullanılmış
em�c� malzemeler 18 �nc� maddeye göre bertaraf ett�r�l�r.

h) Dökülmeye karşı tes�s alanında sızdırmaz taşıma kanalları, toplama çukuru ve zem�ne uygun eğ�mler
oluşturulur.

ı) Tes�s�n çevres� koruma altına alınarak, g�r�ş ve çıkışın denetlenmes� amacıyla etrafı ç�t veya duvarla çevr�l�r.
�) B�tk�sel atık yağ �le temasta olan veya olab�lecek kısımlarında zem�n geç�r�ms�zl�ğ�n�n sağlanması gerek�r.

Bu amaçla zem�n betonarme, epoks� boya veya benzer� tecr�t malzemes� �le kaplanır. Kolaylıkla görüleb�lecek b�r
noktada ve kolayca okunab�l�r boyutlarda b�tk�sel atık yağların depolandığına da�r uyarı ve b�lg�lend�rme levhası
bulundurulur. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur.

j) Stok sahasında b�tk�sel atık yağlar b�r�kt�rme tankı �le depolanır. Depolama tankı taşmaya neden olmayacak
hacme sah�p güvenl�k havuzu �ç�nde bulunur.

k) Ger� kazanım tes�sler�nde paratoner ve topraklama s�stem� bulunur.
(2) B�tk�sel atık yağlardan elde ed�len ürünler�n ulusal veya uluslararası standartları sağladığının sürekl� olarak

�zlenmes� �ç�n, bu Yönetmel�k kapsamındak� b�tk�sel atık yağları hammadde olarak kullanacak ger� kazanım
tes�sler�nde b�r laboratuvar bulunur, bulunmaması hal�nde bu �ht�yaç b�r başka yetk�l� laboratuvardan karşılanır.

(3) B�tk�sel atık yağlardan b�yod�zel üret�m� yapacak tes�sler, Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun tekn�k
düzenlemeler�ne uygun üret�m yapar.

(4) Standardı bel�rlenmem�ş olan ger� kazanım ürünler� �le yarı mamuller n�ha� tüket�m maddes� olarak
kullanılamaz. Bunların b�r�nc�l hammaddelere �lave ed�lerek standardı olan ürünlere dönüştürüleb�lmeler� durumunda
�lg�l� sektörlerde kullanılır.

B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�



MADDE 16 – (1) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�, b�tk�sel atık yağların ger� kazanım tes�sler�ne
gönder�lmeden önce taşımanın ekonom�k olması amacıyla gerekl� tedb�rler�n alınarak beklet�ld�kler� alanlardır. Bu
alanları �şletenler�n ger� kazanım tes�sler� �le sözleşmeler� olması gerekmekted�r. Ara depolama tes�s� �şlet�c�ler�,
b�tk�sel atık yağları çevre l�sanslı ger� kazanım tes�sler� adına sahadan toplayarak, depolama �şlem� yapmakla yükümlü
olup, ara depolama l�sansı süreler� sözleşmel� oldukları ger� kazanım tes�s�n�n çevre l�sansı süres�nden fazla olamaz.

(2) Ara depolama tes�sler�nde alanın b�tk�sel atık yağ �le temasta olan kısımlarında zem�n geç�r�ms�zl�ğ�n�n
sağlanması gerek�r. Bu amaçla betonarme zem�n, epoks� boya veya benzer� tecr�t malzemes� �le kaplanır. Atık kabul
alanı yağmura karşı korunur. Depolamanın tank �le yapılması hal�nde, tankların üzer�nde B�tk�sel Atık Yağ �bares�
bulunur. Bu tanklar, taşmaya neden olmayacak hacme sah�p güvenl�k havuzu �ç�nde bulunur. Hacm�, en az tankın
kapas�tes� kadar olacak güvenl�k havuzunda, güvenl� boşaltmayı sağlayacak ek�pman bulundurulur.

(3) Bu tes�sler�n ek-1’dek� tekn�k özell�kler� sağlaması ve �şletmec�ler�n bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasına göre �lg�l� �l müdürlüğünden �z�n alması gerek�r.

(4) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler� Bakanlıkça çıkarılan düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak
kurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevre L�sansı ve Bertaraf Esasları

Çevre l�sansı
MADDE 17 – (1) B�tk�sel atık yağ ger� kazanım ve ara depolama tes�sler�n�n çevre l�sansı alması zorunludur.

Çevre l�sansı alınması �şlemler�nde 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren
Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır. B�tk�sel atık yağ ger� kazanım tes�sler� �ç�n söz konusu
Yönetmel�ğ�n ek-3/C’s�nde yer alan Tekn�k Uygunluk Raporunun �çer�ğ�, bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlıkça
yapılacak çalışmalarla bel�rlen�r.

B�tk�sel atık yağların bertaraf ed�lmes�
MADDE 18 – (1) Ger� kazanım ürünler�ne dönüştürülemeyen b�tk�sel atık yağlar �le b�tk�sel atık yağ

depolama tanklarının d�p çamurları, ger� kazanım �şlemler�nde ortaya çıkan atıklar ve bunlarla k�rlenm�ş malzemeler,
b�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�nde süres� dolan b�tk�sel atık yağlar ve ger� kazanım tes�sler�nde süres�
�çer�s�nde ger� kazanımı gerçekleşt�r�lmeyen b�tk�sel atık yağların özell�kler�ne göre çevre l�sanslı tes�slerde bertaraf
ed�lmes� zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
B�tk�sel Atık Yağların Ger� Kazanımı

B�tk�sel atık yağlardan b�yod�zel ve b�yogaz üret�m�
MADDE 19 – (1) B�tk�sel atık yağlardan b�yod�zel üret�m� yapacak tes�sler �ç�n aşağıdak� esaslar uygulanır:
a) B�tk�sel atık yağlardan b�yod�zel üret�m� yapacak tes�sler, bu Yönetmel�k kapsamında ger� kazanım tes�s�

olarak değerlend�r�l�r.
b) Bu tes�sler, Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun tekn�k düzenlemeler�ne uygun üret�m yapar ve p�yasaya

arz ed�len ürünlere �l�şk�n olarak dağıtıcı l�sansı sah�pler�nden alınacak tesl�matla �lg�l� belgeler� altı aylık dönemlerde
Bakanlığa sunar.

c) B�yod�zel üret�m� sonucu oluşan yan ürünler�n kullanımı ve satışı �ç�n �lg�l� kurumlardan �z�n alınması
şarttır. Bu tes�slere kabul ed�len b�tk�sel atık yağ m�ktarları ve ger� kazanılamayan atıkların nasıl bertaraf ed�ld�kler�
yıllık olarak �lg�l� �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(2) B�yod�zel üret�m�ne �l�şk�n �lg�l� TSE standardı kapsamında yapılacak b�yod�zel ürün belgelend�rme
�şlem�nde; numune alım �şlem�, Bakanlık veya �l müdürlüğü nezaret�nde yapılır. Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�
kapsamında yapılacak başvurularda tes�slerce tekn�k uygunluk raporu sunulur. Tekn�k uygunluk raporunda; tes�s�n
b�yod�zel üret�m kab�l�yet�, Bakanlıkça bel�rlenen kr�terlere uygun olarak ulusal veya uluslararası akred�tasyona sah�p
kuruluşlarca veya TÜBİTAK tarafından raporlanır. Hazırlanan raporlarda b�yod�zel üret�m tes�s�nde yapılan üret�m
faal�yet�n�n performansı, tes�s�n kapas�tes� ve üret�m ve ürün kal�tes� açısından yetk�nl�ğ� değerlend�r�l�r.

(3) B�tk�sel atık yağlardan b�yogaz üret�m�ne �l�şk�n esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlen�r.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Üründen numune alınması ve anal�zler
MADDE 20 – (1) B�tk�sel atık yağ ger� kazanım �şlemler� sonucu elde ed�len b�yod�zel numuneler� yetk�l�

k�ş�ler tarafından �lg�l� numune alma standardına uygun olarak alınır.
(2) B�yod�zel üret�m�ne �l�şk�n �lg�l� TSE standardı kapsamında yapılacak ürün belgelend�rme �şlem�nde

numune alım �şlem�; b�tk�sel atık yağın b�yod�zel elde ed�lmek üzere s�steme yüklenmes�nden b�yod�zel elde
ed�lmes�ne kadark� süreçler�n tak�b�, b�tk�sel atık yağdan, ara proses çıkışlarından numune alımı ve üret�m faal�yet�n�n
belgelend�rme sürec�nde sürekl� kontrolü �le gerçekleşt�r�l�r.

Ceza� �şlemler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu, 5393 sayılı Beled�ye Kanunu ve �lg�l�
d�ğer kanunlarda öngörülen ceza� �şlemler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 22 – (1) 19/4/2005 tar�hl� ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�tk�sel Atık Yağların

Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut tes�sler



GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k �le yürürlükten kaldırılan B�tk�sel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmel�ğ� kapsamında soap-stock, tank d�b� tortular ve yağlı toprak olarak bel�rt�len b�tk�sel atık yağları ger�
kazanmak/�şlemek üzere geç�c� faal�yet belges�, çevre l�sansı belges� alan �şletmeler belge süreler�n�n b�t�m�ne kadar
faal�yetler�ne devam ederler. Bu süren�n sonunda faal�yetler�ne devam etmek �steyen �şletmeler, belgeler�n� �lg�l�
mevzuata göre yen�lemek zorundadırlar. Başvuru yapma süres� Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len süreler
d�kkate alınarak yapılır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �l müdürlükler�nden �z�n almış mevcut geç�c� depolama
alanları �le Geç�c� Faal�yet Belges� veya Çevre L�sansına sah�p mevcut tes�sler, bu Yönetmel�k �le bel�rlenen koşullara
b�r yıl �çer�s�nde uyum sağlamakla ve Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak tekrar çevre l�sansı
başvurusunda bulunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 16 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 
 

EK-1
BİTKİSEL ATIK YAĞ ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1) B�tk�sel atık yağ ara depolama alanları kapalı olacaktır.
2) Tes�ste atık kabul alanı bulunacaktır.
3) Bu alanlarda kullanılmış kızartmalık yağlar b�r�kt�rme tankı veya b�donlar �le depolanacaktır. Tankla

depolama yapılması hal�nde depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sah�p güvenl�k havuzu �ç�nde
bulunacaktır.

4) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�s�n�n zem�n geç�r�ms�zl�ğ�n�n sağlanması gerek�r. Bu amaçla zem�n
betonarme, epoks� boya veya benzer� tecr�t malzemes� �le kaplanacaktır.

5) B�tk�sel atık yağ ara depolama tes�sler�n�n l�sanslı b�tk�sel atık yağ toplama aracı olacaktır.
6) Toplama b�donları yıkama kolaylığı �ç�n çember kapaklı olacak ve yeterl� sayıda bulunacaktır.
7) Dökülen yağların toplanması �ç�n yeterl� m�ktarda em�c� madde bulunacaktır.
8) Yangına karşı gerekl� önlemler alınacaktır.
9) Yağmur suyunun yıkama suyu �le karışmaması �ç�n gerekl� önlemler alınacaktır.
10) Kokuya karşı önlem alınacaktır.
11) Depolama alanının zem�n�nde uygun eğ�mler oluşturulacak, dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma

kanalları ve toplama çukuru oluşturulacaktır.

 
 


