Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Motoryağı Değişim Noktası İzin
Belgesi Süre Uzatımı
ODALARIMIZA ( 2020 / 253 ) SAYILI GENELGE
Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığı’ndan alınan 23.12.2020 tarih ve
54826179-170-E.472/199-2020/199 sayılı genelgede :
Toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıylaÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve
21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe
girenAtık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile motor yağı değişimi yapılan akaryakıt
istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti
gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler de dahil olmak üzere tüm atık
motor yağı üreticilerinin, Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olması ve her yıl 01 Ocak ve 31
Mart tarihleri arasında bir önceki yıla ait atıklara ilişkin bilgilerin sistem üzerinden beyanlarının
yapılması yükümlülüğü getirilmiş olup, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları,
tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren
işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar Bakanlığın İl
Müdürlüğünden izin belgesi almakla yükümlü oldukları, izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve
işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı 211 sayılı genelgemizle
teşkilatımıza bildirilmişti.
Diğer taraftan; 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte
yapılan düzenleme ile “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler 1/7/2021 tarihine kadar
anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünden izin belgesi almak ve
Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü getirilerek, izin
belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmak için öngörülen süre altıay
uzatılmıştır. Denilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve bağlı esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda :
Gereğini rica ederiz.
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