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Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona

tabi tufulmasına, encrji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin tcknik vc
idari esaslann belir]encrek çcıre vc insan sağlığının korunması ile doğal kaynaklann verimli
kullanımrnın sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 2|l|2l20l9 tarihli ve 30985 sayıiı Resmi

Gazete'de yayımlanan Atık Vağlann Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş olup anılan
Yönetmelik;

"Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası 'Moıoı
yağı değişini vapılan işletmeler, ,1ıık 

''önelini 
Yönetmeliğinin ]3 iincü maddesiııdeki

hülümler doğrultusunda geçici depolanıa alanı kurmakla, iI nüdürlüğüne başvurarak

Ek-3'ıe yer alaıı belgeyi alnıakla, Bakaılığın çeyrimiçi programlarınıı kaı,ıl olnıakla,

nıotor ),ağı değişinıine ilişkin bilgileri çeyı,inıiçi progrann kullaııarak bildirmekle ı,e

o n ay I a n a k l a y ü künı l üdür. "

"Motor yağı değişimi yapılan işletmeler" başlıklı geçici 2'nci maddesinin birinci fırkası

"Moıor yağı değişimi yapılan işletmeler, ]/1/202l tarihine kadar bu Yöneıınelik

hükünıleri çerçeı,esinde il müdiiı,lüğündeıı izin belgesi alıııak ı,e Bakanlığn çevrimiçi
progranılarına kayı olmakla yiikiinıliidür."

hükiimlerine haizdir.

Bu doğrultudai motor yağı değişimi yapılan .ıLorı,olıır icr,cı)^nIafI aımiyhınploy carr,icler

l,-.-,. l,.,___/l.,,_..l...|-y, h^laniilaloy ma ancili|ı fqqlivoti gA(ierpn islplrnolar r,c rliiı er

motor yağı değişimi yapı|an işletmelerin lill202l tarihine kadar anılan Yönetmelik
hükün,ıleri çerçevesinde Bakanlığımızın çevrimiçi progmmlarına kayıt olması ve izin belgesi

alması gerekmcktc olup izin belgcsi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor

yağı değişimi yapması mümkün olmayacaktır.

. Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulaııasına kayıtlann sağlanması,

. Arık yönetimi yönetmeliği'nin l3 üncü ınaddesindeki hükümler doğrultusunda geçici

depolama alanlarının kurulmasr,
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Bilgi için:I lasan tJSALAN
Çcvre Mühendisi

Telefon No(3l2) 586 32 ,ı6 ffi

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmcieriniz/tesisleriniz tarafından;



. ilgili Çcı,rc vc Şehircilik iı vtidtirıtigiinc dilekçe ile başvurularak Motor Yağl DeğiŞim
Noktası İzin Belgesi'nin ücretsiz olarak teııin edilmesine ilişkin iş ve işleııleıin
gerçckleştirilmesi,

' Motor yağı değişiıni gerçekleştiı,ilen araçların bilgilerinin (araç plakası, günceI

kilometre, atık n,ıotor yağı nıiktarı, yeni nrotor yağı miktarı) Entegre Çevıe Bilgi
Sistemi/Atık Yönetiın Uygulaııası 'Motor Yağı Değişim ),loktası (MoYDenN)

UyguIzunası üzerindeıı hildırilme.ı
. Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağ| değişim bilgilerini

içeren dokümanln fiziksel (çıktı) ya da dijital (e-posta. mesaj uygulamaları gibi) olarak
araç sahibiyle paylaşılması,

' Motor yağı değişimiııe ilişkin biidiıimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,

' İnsan ve çevrc sağlığınün korunarak atık motor yağlarının ülkenıiz ekonomisine geri

kazanımının sağlanması noktasında gcıckli hassasiyctin gösterilmesi hususundal

Bilgilerinizi ı,e gereğini rica ederim
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