
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 44348370-4956-4D03-988C-7661C911F257 Belge Doğrulama Adresi: https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/

Adres: Kale Mah. Konya Sok. No:18 Altındağ/ANKARA
Telefon No: 03123102244 Faks No: 03123109161
e-Posta: mehmetgundogan@ankesob.org.tr İnternet Adresi:
www.ankesob.org.tr KEP Adresi: ankesob@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Telefon No:

QRKOD

NORMAL
Sayı : E-35889452-002.242-005881
Konu : Motoryağı Değişimi Yapılan İşletmeler

ODALARIMIZA ( 2021 / 117 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 10.06.2021 tarihli ve
E-69415164-E-24710717-100-1091100 sayılı yazısı.

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (ilgi) yazısında :

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafınaysan 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 esaslar 21/12/2019 tarihli ve
30985 sayılı Resmi Gazete'de (Değişik:RG-23/12/2020-31343) yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
ile belirlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında
"Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler
doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla,
Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı
kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü ve Geçici 2.maddesinin birinci fıkrasında "Motor yağı
değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğümüzden
izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmü yer aldığı, bu
kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin belgelendirme süresi 1/7/2021
tarihi itibariyle tamamlanacak olup hâlihazırda izin belgesi bulunmayan tesislere ilişkin gerekli bildirim,
duyuru ve denetimlerin yapılması, anılan tarih itibariyle izin belgesi bulunmayan motor yağ değişimi
yapılan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bildirilmesi
istenilmiştir.” denmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda :

Gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili

Ek: İlgi yazı sureti 3 safya


