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¶ Madeni yağ bilgi sistemini (MYBS)
nedir?

¶ Veritabanı bilgi akım şeması

¶ Kullanıcı yetki ve rolleri

¶ MYBS’nin sağlayacağı faydalar ve
mevcut durumdaki sorunlar

Sunum İçeriği



Madeni Yağ Bilgi Sistemi
Amaç:
Proje kapsamında iş paketleri bazında yapılan çalışmalar
dikkate alınarak oluşturulan Madeni Yağ Bilgi Sistemi
(MYBS) ile çalışma alanına özel veri tabanı destekli
bilgisayar programı ile etkin bir kontrol, denetim ve izleme
sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.



Madeni Yağ Bilgi Sistemi
Kapsam ve Yöntem:
Bu sistem kapsamında, madeni yağların üretimi ya da ithal edilmesinden başlayarak, kullanıldıktan
sonra ürün ya da enerji olarak geri kazanılmasına ya da bertaraf edilmesine kadar olan sürecin çevrim
içi çalışacak web tabanlı bir yazılım kullanılarak otomasyona geçirilmiştir. Madeni yağların hareketlerine
ilişkin formları ve iş süreçlerini içeren bir yazılım geliştirilmiş olup en kısa sürede işletime alınacaktır.

Bu kapsamda;
Lisanslı baz yağ&madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları,
Madeni yağ bertaraf eden, ek yakıt olarak değerlendiren ve ürün geri kazanımı yapan tesisleri,
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite laboratuarlar sistemde tanımlanmıştır.



Madeni Yağ Bilgi Sistemi
Sonuç:
Geliştirilen yazılımların Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak olup, protokoller
kapsamında yazılımın bazı modüllerinin madeni yağların izleme ve denetleme yükümlülüğü olan başka
kamu kurumlarında çalıştırılması da mümkün olabilecektir. Tüm kullanıcıların ve paydaşların sisteme veri
girişi yapması sonucunda;

Ø Madeni yağ sektörleri ve bu sektörlerle bağlantılı atık yağ kaynakları,

Ø Hangi kaynaktan ne kadar miktarda atık yağ oluşacağı öngörüsü,

Ø Atık yağ geri kazanım prosesleri,

Ø Geri kazanım firmaları teorik kütle denkliğinin hesabına yönelik yapılacak analizler ve standartları,

Ø Kategori analizleri ve atık yağların nasıl değerlendirildiği,

online olarak takip edilebilecektir.



Veritabanı Kullanıcıları
Çevre ve
Orman

Bakanlığı

Atık yağ üreticisi
(Endüstriyel tesis
veya otomobil)

Yetkilendirilmiş
Toplayıcı

Geri
kazanım

Ek yakıt

Bertaraf

Baz Yağ /
Madeni yağ

üretim

Baz Yağ /
Madeni yağ

ithalat

EPDK

Madeni Yağ Atık Yağ

Gümrük
Müsteşarlığı

& TÜİK

Baz Yağ /
Madeni yağ

ihracat

Yetkilendirilmiş
Laboratuvarlar



Veri Akışı Sağlanacak Kurumlar

¶ Madeni yağ üretimi ve depolamasını yapan
firmaların iletişim ve lisans bilgileri

¶ Yurtiçi baz yağ / madeni yağ üretimi beyan formu



¶ Baz yağ / Madeni yağ ithalat & ihracat verileri

¶ Motorlu taşıt araç istatistikleri

Veri Akışı Sağlanacak Kurumlar



Kullanıcılar
Yurtiçi Baz Yağ / Madeni Yağ Üreticileri

¶ Baz yağ beyan formu

¶ Madeni yağ beyan formu



Kullanıcılar
Atık Yağ Üreticileri

¶ Atık madeni yağ beyan formu



Kullanıcılar

¶ Atık yağ kategori analizleri

¶ Geri kazanım tesisi hammadde analizleri



Kullanıcılar

¶ Ulusal atık taşıma formu (UATF)



Kullanıcılar
Ek yakıt Tesisleri

¶ UATF

¶ UATF



Kullanıcılar
Geri Kazanım Firmaları

¶ Proses beyanı (Akım şeması üzerinde)

¶ UATF



Kullanıcılar
İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
¶ Firma bilgi değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi,

¶ Ara yönetici fonksiyonu,

¶ Beyanların kontrolü,

¶ Şahit numune alımı.



Yönetici

¶ İthal edilen, ihraç edilen ve yurtiçinde üretilen baz yağ ve madeni yağ bilgilerinin

incelenmesi,

¶ Oluşan atık madeni yağ miktarların ve teorik olarak oluşması gereken miktarların

incelenmesi,

¶ Atık madeni yağların hangi miktarlarda nasıl kanalize edildiği (geri kazanım, ek

yakıt ve bertaraf oranları) bilgilerinin incelenmesi,,

¶ Lisans verme, uzatma ve iptal etme yetkisi,

¶ Elde edilen sonuçların belirli ölçülerde kullanıcılar ile paylaşılması.



MYBS’nin sağlayacağı faydalar
ü Kullanıcılara herhangi bir ek yük yok,

ü Kolay kullanım,

ü Kurumlar arası işbirliği,

üGirilen verilerin farklı kaynaklardan kontrolü,

ü Kullanıcıların birbirlerini denetlemesi, yöneticiye yük
binmemesi,

ü Verilerin yönetici tarafından kolay değerlendirilebilmesi,

ü Ara ürün, ürün ve atık miktarlarının etkin kontrolü,

ü Yönetici tarafından tüm kullanıcılara yönelik kolay bilgi
paylaşımı.



Mevcut durumdaki sorunlar

ü Veritabanının sağlıklı çalışması için istenilecek
verilere ait dayanaklarının mevcut yönetmelikte
bulunmayışı,

ü Birçok lisanslı firmanın Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın çevresel bilgi sisteminde kayıtlı
olmayışı,

ü Geçiş döneminin uzun sürme ihtimali,

üOluşturulacak protokoller sürelerinin uzun olma
ihtimali.



Madeni Yağ Bilgi Sistemi (MYBS)

http://............./MadeniYagBilgiSistemi/login.zul
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