
SARIYER BELEDĠYESĠ ATIK YAĞ TOPLAMA ÇALIġMASI 

 

Bitkisel Atık Yağlar 

 

           Yemeklik sıvı ve margarin yağlardan oluşmaktadır. Türkiye;  Avrupa ülkeleri  içinde 

Almanya ve İtalya dan sonra  en çok bitkisel yağ kullanan 3.ülke. Ülkemizde 950 bin tonu 

sıvı 550 bin tonu margarin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor.  

      

           Bitkisel atık yağlar zamanında besin zincirinden çekilmediği zaman kanserojen etkisi 

nedeniyle insan sağlığını tehdit etmekte, Kontrolsüz alıcı ortama atıldığında çevreye önemli 

ölçüde zarar vermektedir. 

Atık Yağlar ve Ġnsan Sağlığı 

            Kızartmalık yağların insan sağlığı açısından  kullanım süresi, toplam polar madde 

oranı sınırı %25  tir. Bu oranın üstünde kanserojen etki nedeniyle, yağlar kullanıcılar 

tarafından periyodik olarak elektronik cihazlarla ölçülmeli ve sınır değerler aşılmadan bu 

yağların kullanımına son verilmelidir  

 

Ayrıca yetkisiz(izinsiz) kişiler tarafından toplanan kullanılmış yağlar, yasaklandığı halde,  

hayvansal yem, sabun, kozmetik sanayi ve gıda sektöründe kullanarak piyasaya sürülerek, 

sağlığımızı tehdit etmektedir. 

Atık Yağlar ve Çevre 

           Lavaboya dökülen yağlar kontrolsüz bir biçimde ortama atıldığında hem 

kanalizasyon sistemine büyük zarar vermekte hem de yer altı sularına karışarak içme 

sularını kirletmektedir. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, su yüzeyini 

kaplayarak, havadan suya oksijen transferini önlemekte, zamanla suda bozularak, sudaki 

oksijeni tüketmektedir. Bu ortamlarda yaşayan canlı türlerinde zincirleme zarar 

görmektedir. 

 



  

          

   Atık Bitkisel Yağların Kullanılması  

                Atık bitkisel yağlar, hayvansal yem, sabun, kozmetik sanayi, biyodizel yakıt, 

elektrik enerjisi elde edilmesinde, endüstriyel yağ yapımında ve kaçak olarak gıda 

sektöründe kullanılmaktadır. Avrupa birliğinde hayvansal yem, sabun, kozmetik sanayinde 

kullanılması yasaklanmıştır.  19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği ile atık bitkisel yağların biyodizel ve elektrik enerjisi elde 

edilmesinde ve endüstriyel yağ yapımında kullanılması ön görülmüştür. 

Atık Bitkisel Yağların Toplanması                

              ABD de yılda metropoliten şehirlerdeki restaurantan yılda 100 milyon lt atık yağ 

ürettiğini bunun 1.2 milyon tonun toplandığı,  Kanada 120bin ton Avrupa Birliğinde 700 – 

1000 bin ton toplandığı söylenmektedir 

             Türkiye de uygulama 2005 yılında iş yerlerinde (lokantalar, sanayi mutfakları, 

oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer iş 

yerlerinde), konutlarda ise 2008 yılında başlanmıştır. 

             Türkiye de tüketilen1 milyon 500 bin ton bitkisel yağın 350 bin tonu atık bitkisel 

yağ olarak toplanması gerekiyor. 2006 da 1680 ton 2007 yılında 2852 ton, 2008 yılında ise 

6300 ton toplandı. 2009 Yılı sonunda miktarı 10 bin ton üzerine çıkması beklenmektedir. 

              

             Ġlçemiz Sarıyer de koordineli çalıştığımız lisanslı firma tarafından 2008 yılında 15 

ton 2009 Yılında 123 noktadan 33 ton atık bitkisel yağ toplanmıştır. Yaklaşık 2009 yılında 

İstinye ABC konutlarından 500 kg toplandı. 2010 yılında bu güne kadar 3180 kg toplandı. 

Kaçak olarak yılda 120ton toplandığı tahmin edilmektedir.  

             Ülkemizde atıkların türlerine göre ayrı toplanması bilinci yerleşmediğinden 

özellikle konutlardan toplanması zor, olup geri kazanım maliyetleri yüksektir. Bu 

nedenle konutlardan ve iş yerlerinden aynı firmanın toplaması daha ekonomik ve toplanma 

oranı daha fazla olacağında KOLZA Biyodizel ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. ile 

Belediyemiz arasında protokol yapılmıĢtır. 

             Çevre bilincinin gelişmesi ve iyi bir denetimle korsan toplanmasının önüne 

geçilerek Sarıyer de yaklaşık 1000 tane atık bitkisel yağ üreten iş yeri (lokanta, restaurant, 

tatlıcı, yemek fabrikası, kefe, kantin vb.) ve konutlardan 2010 yılında 80 ton 2011 yılında 

120 ton 3012 yılında 120 ton toplanması hedeflenmektedir.     

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği: 

               Bitkisel atık yağların üretiminden bertaraf edilene kadar,  insan sağlığına ve çevreye 

zarar vermeden,  doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmeden, çevreyle uyumlu 

atık yağların yönetimine yönelik,  prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla 

hukuki ve teknik esasları düzenlenmektedir.  



           Ayrıca yönetmelik, genel ilkeler ile atık bitkisel yağ üreticisine, tüketicisine, 

toplayıcısına, geri kazanımcısına, Kamu kurum ve kuruluşlara ve belediyelere yetki görev ve 

sorumluluklar getirmiştir. 

                 Genel ilkeler 

 Madde 5 — Atık yağların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır: 

 a) Atık yağların ithali yasaktır. İhracatı ve transit geçişiyle ilgili kurallar Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.  

 c) Atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek 

şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yeraltı 

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

düzenlemeler ile belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde 

yakılması yasaktır. 

 d) Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, 

ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır.  

 e) Atık yağların kaynakta ayrı depolanması esastır. 

 f) Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, 

atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları kusur şartı 

aranmaksızın sorumludur. 

 ı) Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış 

toplayıcılar tarafından toplanır. Bunun dıĢındaki gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından atık 

yağlar toplanamaz, alınıp satılamaz. 

 k) Kullanılmış kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, 

yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların 

toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleĢme 

yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya 

toplayıcılara teslim edilmesi esastır. 

NOT:Bitkisel atık yağ bidonları dolunca aĢağıdaki telefonlara bildirilip alınması 

sağlanacaktır. 

BELEDĠYE: 0212 271 49 30 

KOLZA TEL:0216 593 24 90 

                                                                                     Feridun TOPÇU 

                                                                                Sarıyer Belediye Başkanlığı 

                                                                                       Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

 

TEL:0216

