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ODALARA 80 NOLU GENELGE
İLGİ: Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10/06/2021 tarih ve E-27907008-145.01-1089425
sayılı yazısı
Bilindiği üzere, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona
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 esasları belirleyen Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21/12/2019 tarih
30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Belirtilen yönetmelik hükümleri kapsamında;
1.Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları,
belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin
geçici depolama alanı kurması ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını sağlayarak
“Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” Ücretsiz olarak almak üzere müracaat etmesi
2. Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alan kurumlar/işletmeler tarafından motor yağı değişimi
gerçekleştirilen araçların bilgilerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirilmesi ve motor
yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını
sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) kurulması gerekmektedir.
3.Motor yağı değişimi yapan işletmeler 01/01/2021 tarihine kadar bu yönetmelik hükümleri
çerçevesinde İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü’ den izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi
programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.
Mezkür yönetmelikte belirtilen motor yağı değişimi yapan işletmelerin kayıt altına alınmasına
ilişkin belgelendirme süresinin 01/07/2021 tarihi itibariyle tamamlanacaktır. Bu tarihten önce motor
yağı değişimi ile uğraşan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinde gecici depolama alanını
düzenlemeleri, düzenlenen bu alanın resimleri, işletme vergi levhası, esnaf sicil belgesi, Entegre
Çevre Bilgi Sistemindeki başvuru formunu doldurarak Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
(Yeni Mah. 5307 Sk. No:8/A Akdeniz-MERSİN Liman yanı ) teslim etmeleri gerekmektedir.
Konunun ivedilikle incelenerek ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyet yaşamaması ve
cezai işlemlere maruz kalmamaları adına gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması hususunda
gereğini rica ederiz.
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