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ŞİRKET PROFİLİ 

 2005 yılında kurulmuş olan firmamız EPDK'dan almış olduğu “Biodizel 
İşleme Lisansı” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu “Çevre İzin ve 
Lisansı”  ile Türkiye genelinde bitkisel atık yağ toplama ve geri kazanım faaliyetlerini 
sürdürmektedir. İstanbul Tuzla'da bulunan biodizel tesisi ve ülke çapında toplama 
faaliyeti gösteren 20’den fazla  ara depolama tesisi, 60’ın üzerinde araç ve 100’ü aşkın 
personel ile 30 bini aşkın işyerine atık toplama hizmeti vermektedir.  
 Sektördeki en eski ve kurumsal firma olan Kolza Biodizel, hizmet kalitesi ve 
yaygın toplama ağı ile sektöre yön veren kuruluştur. Kendi alanında Avrupa ülkelerine 
uzun yıllardır ihracat yapan tek firma olup istikrarlı bir şekilde büyüyen ihracat 
rakamları ile kendi alanında ilk ona girme başarısını göstererek 2015 ve 2016 
yıllarında ihracat ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca topladığımız bitkisel atık yağların 
çevreye verdiği onarılmaz tahribata engel olurken bu yağlardan yenilenebilir enerji 
kaynağı üretiyor olmamız bizlere 2017 yılı Karbon Kahramanı ödülünü kazandırmıştır.  
 Kolza Biodizel ana faaliyeti olan atık toplama ve enerji kaynağı üretiminin 
yanı sıra toplumdaki çevre bilincinin arttırılmasını ve döngüsel ekonomiye geçişin ne 
kadar önemli olduğunu başta çocuklar olmak üzere her yaştaki vatandaşa anlatma 
gayretinde ve sorumluluğundadır. Bu nedenle sürekli olarak gerçekleştirilen eğitimler 
ve sosyal sorumluluk projeleri ile belki bu gün için olmasa bile 20 yıl sonrası için var 
gücüyle çalışmaktadır. 
 

 
 



MİSYONUMUZ 

 
 

  Artan çevre kirliliği ve fosil enerji kaynaklarının doğaya verdiği zarara karşı 
yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın tüketimini sağlamakta etkinlik kazanmayı 
gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.  
Ülkemizdeki biyodizel üretiminin bitkisel atık yağlardan ve yerli tarımsal altyapı ile 
sürdürülebileceğine inanmaktayız. Her bir litre atık yağın toplanması ve geri 
kazanılmasıyla her geçen gün yok olan doğal yaşama yapmış olduğumuz katkı bizlere 
büyük bir umut ve övünç kaynağı olmaktadır.  
 Firmamız, büyük bir çevresel sorun olan bitkisel atık yağların toplanarak geri 
kazanılmasından ekonomik bir kazanç elde etmenin yanında bitkisel atık yağların çevre 
ve insan sağlığına olan zararlarına yönelik bilincin arttırılması ve toplumun bu konuda 
eğitilmesini kendisine görev edinmiştir. 
 



BİZ KİMİZ? 

KOLZA, 
ülke genelinde bitkisel atık 
yağları kendi ekibi ve kendi 
araçlaryla toplayan ve 
bunlardan biodizel üreten 
bir gerikazanım firmasıdır. 

Ülkemizde üretim yapan 4 
lisanslı biodizel firmasından 
birisidir. 



BİZ KİMİZ? 

1 Biodizel Tesisi 

20 Ara Depolama Tesisi 

>60 Araç 

>100 Personel 

>30.000 Müşteri 

700.000 kg/ay sürdürülebilir hammadde kağnağı 



BİZ KİMİZ? 

Biodizel üretiminde %100 bitkisel atık yağlar kullanılmaktadır 

Biodizel tesisimiz İstanbul Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunmaktadır  

Yıllık 7.500 ton sürdürülebilir hammadde kaynağımız 
bulunmaktadır 

Tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 17.500 tondur  

Tesisimizde kesikli ve yüksek frekanslı sürekli üretim 
teknikleri kullanılmaktadır 

Biodizel tesisimiz 2005 ten beri üretim yapmakta olup  13 
yıllık tecrübe ve know-how a sahiptir 



• İSTANBUL (BİODİZEL TESİSİ) 

• İSTANBUL (TUZLA) 

• İSTANBUL (İKİTELLİ) 

• ÇORLU 

• SAKARYA 

• ANKARA 

• BURSA 

• İZMİR 

• BODRUM 

• MARMARİS 

• ANTALYA 

• KONYA 

• SAMSUN 

• ZONGULDAK 

 

• KAYSERİ 

• ADANA 

• GİRESUN 

• TRABZON 

• DİYARBAKIR 

• ERZURUM 

• ESKİŞEHİR 

 

BÖLGE DEPOLARIMIZ 

• VAN 



TOPLANAN YAĞLARDAN NE YAPIYORUZ? 

Tesisimizde gerikazanımı yapılan bitkisel atık yağlardan elde 
edillen ürünler,  
TS EN 14214+A1 standardında Oto Biyodizel ve 
Teknik Gliserindir 
Geri dönüşümden elde edilen ürünler yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarında satılmaktadır. 



BİTKİSEL ATIK YAĞ GERİDÖNÜŞÜM AŞAMALARI  

TOPLAMA DEPOLAMA TESİSE NAKİL 

FİLTRELEME 

ERİTME 

DİSTİLASYON İŞLEME TRANSFER ÜRÜN DEPOLAMA 

SATIŞ 



BİODİZEL TESİSİMİZ 



BİODİZEL TESİSİMİZ 



BİODİZEL TESİSİMİZ 



BİODİZEL TESİSİMİZ 



BİODİZEL TESİSİMİZ 



ÇEVRE İZİN LİSANSIMIZ 



BİYODİZEL ÜRETİM LİSANSI  



 EN 14214 OTO BİYODİZEL TSE BELGEMİZ 



ISCC SERTİFİKAMIZ 
(International Sustainability and Carbon Certification) 

(Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası) 



2015 YILI İHRACAT ÖDÜLÜMÜZ 



2016 YILI İHRACAT ÖDÜLÜMÜZ 



KARBON KAHRAMANI  
ÖDÜLÜMÜZ-2017 



KARBON KAHRAMANI  
ÖDÜLÜMÜZ-2019 



İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER 

HOLLANDA ALMANYA İTALYA AVUSTURYA 

MAKEDONYA FRANSA YUNANİSTAN İNGİLTERE 



•MEVCUT TOPLANAN ATIK YAĞ : 7.500 TON/YIL 
•HEDEFLENEN MİKTAR: 12.000 TON/YIL 

•MEVCUT ULAŞILAN HANE SAYISI :100.000 
•HEDEFLENEN HANE SAYISI: 200.000 

•MEVCUT BÖLGE DEPOLAMA ALANI  SAYISI :20 
•HEDEFLENEN BÖLGE DEPOLAMA ALANI  SAYISI : 25 

•MEVCUT ARAÇ SAYISI :60 
•HEDEFLENEN ARAÇ SAYISI : 75 

Bilgi edinme portalı: www.kolza.com.tr 
Kullanıcı adı ve şifrenizi alarak işletmenizden yada bölgenizden toplanan atık yağ bilgilerini 

internet üzerinden online olarak takip edebilirsiniz 

2023 YILI HEDEFLERİMİZ 

•ULAŞILAN İŞ YERİ SAYISI : 30.000 
•HEDEFLENEN MİKTAR: 50.000 

01.10.2018 

http://www.kolza.com.tr/

