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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, hammadde ve doğal kaynakların etk�n yönet�m� �le sürdürüleb�l�r

kalkınma �lkeler� doğrultusunda atık yönet�m� süreçler�nde çevre ve �nsan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını
hedefleyen sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, gel�şt�r�lmes�ne, �zlenmes�ne,
f�nansmanına, kayıt altına alınarak belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n genel �lke ve esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, mahall� �dareler ve EK-1 l�stede tanımlı d�ğer yerler �le gönüllülük esasına

dayalı olarak sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurmak �steyenler �ç�n sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulmasına,
�zlenmes�ne, sıfır atık belges� düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları kapsar.

(2) Sıfır atık yönet�m s�stem� kurulan yerlerde oluşan ve 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4 atık l�stes�nde yer alan atıklar bu s�stem kapsamındadır. Ancak,
sanay� �şletmeler�nden kaynaklanan atıklardan �çer�k veya yapısal olarak evsel n�tel�kl� atıklara benzer olanlar har�ç
olmak üzere, bu �şletmeler�n faal�yetler� sonucunda oluşan proses atıkları Bakanlıkça kr�terler� bel�rlen�nceye kadar bu
Yönetmel�kte tanımlanan sıfır atık belges� kapsamında değerlend�r�lmez.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc�, 12 nc� ve 13

üncü maddeler�ne, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc�, 103 üncü ve 104 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık: Üret�c�s� veya f��len el�nde bulunduran gerçek veya tüzel k�ş� tarafından çevreye atılan veya bırakılan

ya da atılması zorunlu olan herhang� b�r madde veya materyal�,
b) Atık azaltımı: Üret�m, tüket�m ve h�zmet süreçler�nde planlanan önleme faal�yetler� doğrultusunda çevresel

açıdan bel�rl� ölçütlere, temel şart ve özell�klere göre alınacak tedb�rler �le atık m�ktarının düşürülmes�n�,
c) Atık get�rme merkez�: Ayrı b�r�kt�r�len atıkların ger� kazanıma ve/veya bertarafa gönder�lmes� amacıyla

bırakıldığı merkezler�,
ç) Atık �şleme tes�s�: Ön �şlem ve ara depolama tes�sler� dah�l aktarma �stasyonları har�ç olmak üzere, atıkları

Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde yer alan EK-2/A ve EK-2/B’dek� faal�yetlerle ger� kazanan ve/veya bertaraf eden
tes�s�,

d) Atık üret�c�s�: Faal�yetler� sonucu atık oluşumuna neden olan k�ş�, kurum, kuruluş ve �şletme ve/veya atığın
b�leş�m�nde veya yapısında b�r değ�ş�kl�ğe neden olacak ön �şlem, karıştırma veya d�ğer �şlemler� yapan herhang� b�r
gerçek ve/veya tüzel k�ş�y�,

e) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
f) B�na ve yerleşkeler: Bağımsız konut, t�car� ya da h�zmet b�r�mler�n� barındıran yapılar �le açık ya da kapalı

sosyal donatılara sah�p münfer�t yapıları da barındıran özerk yerleş�mler�,
g) B�r�kt�rme ek�pmanı: Atıkların türler�ne göre b�r�kt�r�ld�ğ� kumbara, konteyner ve benzer� ek�pmanları,
ğ) B�yo-bozunur atık: B�yoloj�k olarak bozunab�len park ve bahçe atıkları �le evler, of�sler, lokantalar, satış

noktaları, kant�nler, gıda hazırlama ve gıda �şleme tes�sler�nden kaynaklanan gıda ve mutfak atıklarını,
h) Çevre l�sansı: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans

Yönetmel�ğ�nde düzenlenen geç�c� faal�yet belges�/çevre �z�n ve l�sansı belges�n� kapsayan l�sansı,
ı) Geç�c� depolama: Atıkların, �şleme tes�sler�ne ulaştırılmadan önce atık üret�c�s� tarafından güvenl� b�r

şek�lde beklet�lmes�n�,
�) Geç�c� depolama alanı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 13 üncü maddes�nde kr�terler� bel�rlenm�ş alanı,
j) Ger� dönüşüm: Enerj� ger� kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar

�şlenmes� har�ç olmak üzere, organ�k maddeler�n tekrar �şlenmes� dah�l atıkların �şlenerek asıl kullanım amacı ya da
d�ğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhang� b�r ger� kazanım
�şlem�n�,

k) Ger� kazanım: P�yasada ya da b�r tes�ste kullanılan maddeler�n yer�ne �kame ed�lmek üzere atıkların faydalı
b�r amaç �ç�n kullanıma hazır hale get�r�lmes�nde yer alan ve Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-2/B’s�nde l�stelenen
�şlemler�,

l) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
m) İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planı: Bakanlıkça formatı bel�rlenen ve Mahall� Çevre Kurulu tarafından

hazırlanan, �l sınırlarında mahall� �darelerce uygulanacak sıfır atık yönet�m s�stem�n�n esaslarını �çeren planı,
n) Kaynakta ayrı b�r�kt�rme: Atıkların oluştuğu noktada ayrı olarak b�r�kt�r�lmes�n�,



o) Kent Konsey�: 8/10/2006 tar�hl� ve 26313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kent Konsey� Yönetmel�ğ�
�le tanımlanan konsey�,

ö) Kompost: Organ�k esaslı atıkların oks�jenl� veya oks�jens�z ortamda ayrıştırılması suret�yle üret�len
malzemey�,

p) Mahall� �dare: Büyükşeh�r beled�yeler�, büyükşeh�r �lçe beled�yeler�, �l, �lçe ve belde beled�yeler�, beled�ye
b�rl�kler� ve �l özel �dareler�n�,

r) Önleme: Ürünler�n yen�den kullanılması veya kullanım ömürler�n�n uzatılması �le atık m�ktarının
azaltılması, ürün üret�m�nde zararlı maddeler�n azaltımı ve üret�len atığın çevre ve �nsan sağlığı üzer�ndek� olumsuz
etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes�ne �l�şk�n herhang� b�r madde ya da malzeme atık hal�ne gelmeden önce alınacak
tedb�rler�,

s) Sıfır atık: Üret�m, tüket�m ve h�zmet süreçler�nde atık oluşumunun önlenmes�/azaltılması, yen�den
kullanıma öncel�k ver�lmes�, oluşan atıkların �se kaynağında ayrı b�r�kt�r�lerek toplanması ve ger� dönüşüm ve/veya
ger� kazanımının sağlanarak bertarafa gönder�lecek atık m�ktarının azaltılması suret�yle çevre ve �nsan sağlığının ve
tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı,

ş) Sıfır atık belges�: Sıfır atık yönet�m s�stemler�n� kuran mahall� �dareler �le EK-1 l�stede tanımlı d�ğer yerlere
ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönet�m s�stem�n� kuranlara ver�lecek, n�tel�kler� Bakanlıkça bel�rlenen
belgey�,

t) Sıfır atık belges� sah�b�: Sıfır atık belges� ver�len yerler�,
u) Sıfır Atık B�lg� S�stem�: Sıfır atık yönet�m s�stem�n� uygulayacak yerler� kayıt altına almak, belgelemek,

�zlemek ve s�stem kapsamında yönet�len atıkların �zleneb�l�rl�ğ�n� sağlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan
çevr�m�ç� s�stem�,

ü) Sıfır Atık Koord�nasyon Kurulu: Bu Yönetmel�k doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları
değerlend�rmek, yönlend�rmek, yaygınlaştırılmasını ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amacıyla Bakanlık tems�lc�s�n�n
başkanlığında toplanan kurulu,

v) Sıfır atık yönet�m s�stem�: Atık oluşumunun önlenmes�nden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında
ayrı b�r�kt�r�lmes�, geç�c� depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve �şlenmes� süreçler�n�n heps�n� �ç�ne alan, fayda ve
mal�yet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan yönet�m s�stem�n�,

y) Stratej�k plan: Mahall� �darelerce hazırlanması gereken, 24/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönet�m� ve Kontrol Kanununda tanımlanmış planı,

z) Tehl�kel� atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-3/A’sında yer alan tehl�kel� özell�klerden b�r�n� ya da
b�rden fazlasını taşıyan, aynı Yönetmel�ğ�n EK-4’ünde altı hanel� atık kodunun yanında yıldız (*) �şaret� bulunan,
b�r�kt�r�lmes�, toplanması, taşınması ve �şlenmes�nde özel hükümler bulunan atıkları,

aa) Tehl�kes�z atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4 atık l�stes�nde yıldız (*) �şaret� bulunmayan,
tehl�kel�l�k özell�ğ� göstermeyen atıkları,

bb) Toplama: Atıkların b�r�kt�r�ld�ğ� yerlerden alınarak atık �şleme tes�sler�ne götürülmes� amacıyla
taşınmasını,

cc) Toplama noktası: Atıkların ayrı b�r�kt�r�lmes� amacıyla b�r�kt�rme ek�pmanlarının yerleşt�r�ld�ğ� yerler�,
çç) Yen�den kullanım: Ürünler�n ya da atık olmayan b�leşenler�n tasarlandığı şek�lde aynı amaçla kullanıldığı

herhang� b�r �şlem�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Üret�m, tüket�m ve h�zmet süreçler�nde kaynakların ver�ml� kullanılması amacıyla;
a) EK-2’de ver�len esaslar da d�kkate alınarak atık oluşumunun önlenmes�,
b) Atık oluşumunun önlenmes�n�n mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması,
c) Ürün ve malzemeler�n yen�den kullanım olanaklarının değerlend�r�lmes�,
esastır.
(2) Oluşan atıkların türler�ne göre EK-5’te ver�len açıklamalara uygun olarak b�r�kt�r�lmes� ve geç�c�

depolanması sırasında çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde gerekl� önlemler�n alınması esastır.
(3) Ayrı olarak b�r�kt�r�len atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncel�kle ger� dönüşüm/ger� kazanımlarının

sağlanması, mümkün olmaması hal�nde �se çevre k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde n�ha� bertaraflarının sağlanması
esastır.

(4) Atıkların maddesel veya enerj� ger� kazanımı amacıyla kullanılarak ekonom�ye kazandırılması
yaklaşımının öncel�kl� terc�h ed�lmes� ve düzenl� depolamaya gönder�len atık m�ktarının azaltılması esastır.

(5) Sıfır atık yönet�m s�stem� �ç�n �dar�, mal� ve tekn�k açıdan ver�ml�l�k, sürdürüleb�l�rl�k ve halkın katılımı
�lkeler� esas alınır.

(6) Bakanlık ve �l müdürlüğü koord�nasyonunda �lg�l� kurum ve kuruluşların �şb�rl�ğ� �çer�s�nde bulunarak sıfır
atık yönet�m s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�, yaygınlaştırılması, etk�n b�r şek�lde uygulanması amacıyla b�l�nç ve farkındalık
oluşturulması, çevreye duyarlı tutum, davranış ve faal�yetler�n teşv�k ed�lerek desteklenmes� esastır.

(7) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamındak� faal�yetler ve bu faal�yetlere �l�şk�n olarak �stenen b�lg� ve belgeler
�ç�n Sıfır Atık B�lg� S�stem� kullanılır. Asker� b�rl�k ve asker� kurumların Sıfır Atık B�lg� S�stem�ne b�ld�rmekle
yükümlü oldukları b�lg� ve belgeler M�llî Savunma Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca yazılı
olarak Bakanlığa b�ld�r�leb�l�r.



(8) Mahall� �dareler �le EK-1 l�stede tanımlı yerler ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönet�m
s�stem�n� kuracaklar tarafından bu Yönetmel�kte tanımlanan kr�terler doğrultusunda sıfır atık yönet�m s�stem�n�n
kurulması, �şlet�lmes�, gel�şt�r�lmes� ve �zlenmes� esastır.

(9) Bu Yönetmel�k kapsamında sıfır atık yönet�m s�stem�n� kuranlarca, atıkların 2872 sayılı Kanun uyarınca
çıkarılan mevzuat hükümler�ne uygun olarak kaynağında ayrı b�r�kt�r�lerek atık �şleme tes�sler�ne �let�lmes�n�n
sağlanması esastır.

(10) Sıfır atık yönet�m s�stem� kurulan yerlerde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler, atıklarını dah�l oldukları sıfır
atık yönet�m s�stem� kr�terler�ne uygun olarak b�r�kt�r�r.

(11) Evlerden kaynaklanan atık �laçlar, İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planında toplama noktası olarak
bel�rlenm�ş olan �laç satışı yapılan yerlerde ve atık get�rme merkezler�nde toplanır.

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne �l�şk�n plan, program, pol�t�ka ve hedefler� �çeren Sıfır Atık Yönet�m� Eylem

Planını hazırlamak/hazırlatmakla, güncellemek/güncellenmes�n� sağlamakla, ulusal ve yerel ölçekte duyurulmasını
sağlamakla ve yayımlamakla,

b) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n; �dar�, mal� ve tekn�k unsurları açısından tasarım ve planlama kr�terler�n�,
değerlend�rme unsurları ve uygulama esaslarını bel�rlemek/bel�rletmek, bu konuda kılavuz dokümanlar
hazırlamak/hazırlatmakla,

c) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�, �y�leşt�r�lmes� ve yaygınlaştırılmasına �l�şk�n program ve
pol�t�kaları saptamak, eğ�t�m ve farkındalık çalışmaları düzenlemek/düzenletmek, bu konularda kılavuz dokümanlar
hazırlamak/hazırlatmakla,

ç) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak, �zleme ve denet�m
altyapısını oluşturmak ve gerekl� �dar� tedb�rler� almakla,

d) Sıfır Atık B�lg� S�stem�n� hazırlamak/hazırlatmak, performans göstergeler� oluşturmak ve yayımlamakla,
e) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne �l�şk�n hususlarda ulusal ve uluslararası pol�t�kaların uygulanab�l�rl�ğ�n�

araştırmak, �lg�l� çalışmaları tak�p etmek, �zlemek ve yürütmekle,
f) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne yönel�k destek ve teşv�k unsurlarını ve uygulamaya yönel�k usul ve esasları

bel�rlemekle,
g) Sıfır Atık Koord�nasyon Kurulunun oluşturulmasına ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekle,
ğ) Sanay� �şletmeler�nden kaynaklanan proses atıklarının sıfır atık belges� kapsamında değerlend�r�lmes�ne

yönel�k kr�terler� bel�rlemekle,
h) Atık önlemeye �l�şk�n pol�t�kalar bel�rlemekle, atık önleme tedb�rler�n�n uygulanmasını �zlemek ve

değerlend�rmekle,
ı) İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planı formatını bel�rlemekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yetk�ler�n�n bazılarını sınırlarını bel�rlemek

kaydıyla �l müdürlükler�ne devredeb�l�r.
(3) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda �l müdürlükler�n�n sıfır atık belge başvurularının değerlend�r�lmes�

ve sıfır atık belges� düzenlenmes�/�ptal ed�lmes� hususundak� görev ve yetk�ler�n� değerlend�rme kurum veya
kuruluşlarına devredeb�l�r. Bu hükmün uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(4) Bakanlık, sıfır atık yönet�m s�stemler�n�n entegrasyonu ve koord�nasyonunun sağlanması, İl Sıfır Atık
Yönet�m S�stem� Planının hazırlanması amacı �le �llerde mahall� çevre kurullarında yapılacak çalışmalara �l�şk�n
esasları bel�rler.

İl müdürlükler�n�n görev, yetk� ve yükümlülükler�
MADDE 7 – (1) İl müdürlükler�;
a) Yetk� sahaları �ç�nde Bakanlıkça bel�rlenen usuller çerçeves�nde bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k

�şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak, �zleme, denet�m faal�yetler�n� gerçekleşt�rmekle,
b) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n uygulanmasında yerel ölçekte koord�nasyonu sağlamak, �zlemek ve süreç

�çer�s�nde tekn�k destek vermekle,
c) Sıfır atık b�lg� s�stem�n� kullanmakla, yerel ölçekl� kullanıcıların kullanımı �ç�n destek sağlamakla,
ç) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne geçenler�n ve geçme zorunluluğu olan yerler�n faal�yetler�n� �zlemekle,

denetlemekle, aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde 21 �nc� maddey� uygulamakla ve Bakanlığa b�lg� vermekle,
d) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında yerel ölçekl� eğ�t�m ve b�lg�lend�rme faal�yetler� düzenlenmes�n�

koord�ne etmekle, bu faal�yetlere katkı ve katılım sağlamakla,
e) İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planının hazırlanması �ç�n mahall� çevre kurulu gündem�n� hazırlamak ve

tekn�k destek sağlamakla,
f) Sıfır atık b�lg� s�stem�ne kayıt ve beyanların yapılmasını sağlamak ve beyanların tak�b�n� yapmakla,
g) Sıfır atık belge müracaatlarını değerlend�rmek, uygun bulunanlara sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden sıfır atık

belges� düzenlemekle ve �ptal etmekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
Mülk� �dar� am�rler�n görev, yetk� ve yükümlülükler�
MADDE 8 – (1) Mahall�n en büyük mülk� �dar� am�r�;
a) İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planının Mahall� Çevre Kurulu tarafından bel�rlenecek kom�syonca

hazırlanmasını, gerekl� görmes� hal�nde rev�ze ed�lmes�n� ve mahall� çevre kurulunda karara bağlanmasını sağlar.



b) İl sınırları �çer�s�nde İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planı doğrultusunda mahall� �darelerce sıfır atık yönet�m
s�stem�n�n kurulması, uygulanması ve �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışılmasını tem�n eder.

c) İl sınırları �çer�s�nde uygulanan sıfır atık yönet�m s�stem�n�n �zlenmes� ve tesp�t ed�len aksaklıkların
�y�leşt�r�lmes�ne yönel�k çalışmaların bel�rlenmes� amacıyla mahall� çevre kurulunu toplar. Mahall� çevre kurulu
tarafından, alınan karar ve tedb�rler�n �l düzey�nde uygulanması �ç�n programlar hazırlanır ve hazırlanan programların
öngörülen sürelerde uygulanması sağlanır.

Mahall� �dareler�n görev, yetk� ve yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler�;
a) Büyükşeh�r entegre atık yönet�m planını, İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planına uyumlu hale get�rmekle,
b) İlçe beled�yeler� tarafından yürütülen sıfır atık yönet�m s�stem� uygulamalarının �y�leşt�r�lmes� ve

yaygınlaştırılması �le sıfır atık yönet�m s�stem�ne yönel�k �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamakla,
yükümlüdür.
(2) Büyükşeh�r �lçe beled�yeler�, �l, �lçe, belde beled�yeler�, beled�ye b�rl�kler� ve �l özel �dareler�;
a) Tüm faal�yetler�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�len genel esaslara uymakla,
b) Halkı, atıklarını ayırmaya ve ayrı b�r�kt�rmeye teşv�k etmekle,
c) Atık oluşumunun önlenmes� �ç�n �srafı önlemeye teşv�k edecek çalışmalarda bulunmakla,
ç) Kaynağında ayrı b�r�kt�r�len atıkların b�rb�rler�yle karıştırılmadan toplanmasına yönel�k altyapıyı gel�şt�r�p

yaygınlaştırmakla,
d) Atık get�rme merkezler�nde b�r�kt�r�len atıklar �le evlerden kaynaklanan atık �laçların yönet�m�n�

sağlamakla,
e) Toplanan atıkların öncel�kl� olarak maddesel ger� dönüşüm ve d�ğer ger� kazanım �mkânlarının azam�

ölçekte değerlend�r�lmes�n� sağlamakla/sağlatmakla,
f) Ger� dönüşümü/ger� kazanımı mümkün olmayan atıkların n�ha� bertaraf �şlemler�nde düzenl� depolama

yöntem�n� son seçenek olarak değerlend�rmekle,
g) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların �zlenmes� faal�yetler�n� de

�çeren tüm sürec� kent konsey� gündem�ne dah�l etmekle,
ğ) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�ş sürec� de dah�l olmak üzere, mevcut atık yönet�m h�zmetler�n�n sıfır atık

yönet�m s�stem�ne entegre ed�lmes�ne yönel�k program ve pol�t�kalarını bel�rleyerek bu hususları stratej�k planlarına
ve bütçeler�ne yansıtmakla,

h) Yetk�s� dah�l�nde sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve uygulanmasında EK-1 l�stede tanımlanan
uygulama takv�m�ne uyarak mevcut atık yönet�m h�zmetler�n� bu s�steme entegre etmekle,

ı) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması, �şlet�lmes� ve �zlenmes�ne yönel�k olarak Bakanlıkça hazırlanan
kılavuz doğrultusunda gerekl� �ş ve �şlemler� gerçekleşt�rmekle, s�steme �l�şk�n tam mal�yet esaslı tar�feler�
bel�rlemekle ve uygulamakla,

�) Kurulan sıfır atık yönet�m s�stem�n� konutlara �lanen duyurmakla, atıkların oluşturulan s�stem doğrultusunda
b�r�kt�r�lmes�n� sağlamakla,

j) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n yaygınlaştırılması ve bu konudak� farkındalığın arttırılmasına yönel�k
b�l�nçlend�rme ve eğ�t�m faal�yetler� yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faal�yetlere katkı ve katılım sağlamakla,

k) Beled�yeler�n mevcut atık yönet�m h�zmetler� �le beled�ye sınırlarında herhang� b�r �şletmeye bağlı
olmaksızın atık toplayan k�ş�ler�n faal�yetler�n� kent konsey� gündem�nde değerlend�rerek sosyal ve ekonom�k koşullar
göz önünde bulundurulmak suret� �le yerel ölçekl� yapılab�lecek uygulamalar �ç�n beled�ye mecl�sler�ne öner�lerde
bulunulmasını sağlamakla,

l) Sıfır Atık B�lg� S�stem�ne kayıt olmak ve bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�ne �l�şk�n olarak �stenen
b�lg� ve belgeler� s�steme kaydetmekle,

m) Toplanan tüm atıklara �l�şk�n ver�ler �le bu atıkların tesl�m ed�ld�ğ� yerlere �l�şk�n b�lg�ler� Ocak ve Temmuz
ayları olmak üzere yılda �k� kez sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmekle,

yükümlüdür.
(3) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve s�stem�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla EK-1 l�stede

tanımlanan uygulama takv�m�nde bel�rt�len, s�steme geç�şler�n tamamlanması �ç�n ver�len son tar�hten önce;
a) 1. Grupta tanımlanan mahall� �darelerde çevre yönet�m b�r�m� kurulur.
b) 2. Grupta tanımlanan mahall� �darelerde en az 1 çevre görevl�s� bulundurulur.
c) 3. Grupta tanımlanan mahall� �darelerde çevre görevl�s� bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık h�zmet�

alınır.
(4) Atık yönet�m� amacıyla oluşturulan b�rl�klere üye olunması veya d�ğer mahall� �dareler�n h�zmetler�nden

faydalanılması hal�nde, bu Yönetmel�k �le get�r�len yükümlülükler b�rl�k tüzüğü kapsamında üye olunan b�rl�k veya
h�zmet alınan mahall� �dare tarafından yer�ne get�r�l�r.

Sıfır atık yönet�m s�stem� kuran b�na ve yerleşkeler�n yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kuran b�na ve yerleşkeler;
a) Tüm faal�yetler�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�len genel esaslara uymakla,
b) Sorumluluk alanları dah�l�ndek� tüm k�ş� ve kuruluşları, atıklarını türler�ne göre ayırmaya ve ayrı

b�r�kt�rmeye teşv�k etmekle,
c) İsrafı önlemeye yönel�k çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmes�n�/azaltılmasını sağlamakla,
ç) Kaynağında ayrı b�r�kt�r�len atıkların b�rb�rler�yle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geç�c�

depolanmasına yönel�k altyapıyı oluşturmakla,



d) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve uygulanmasında EK-1 l�stede tanımlanan uygulama takv�m�ne
uymakla,

e) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması, �şlet�lmes� ve �zlenmes�ne yönel�k olarak Bakanlıkça hazırlanan
kılavuz doğrultusunda gerekl� �ş ve �şlemler� gerçekleşt�rmekle ve mevcut atık yönet�m h�zmetler�n� bu s�steme
entegre etmekle,

f) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�ş sürec� de dah�l olmak üzere mevcut atık yönet�m h�zmetler�n�n sıfır atık
yönet�m s�stem�ne entegre ed�lmes�ne yönel�k program ve pol�t�kaları bel�rleyerek �lg�l� tal�matlarına yansıtmakla,

g) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların �zlenmes� faal�yetler�n� de
�çeren tüm sürec�n, sorumluluk alanı �çer�s�ndek� tüm k�ş� ve kuruluşların katılımı �le bütünlük ve uyum �ç�nde
yürütülmes�n� sağlamakla,

ğ) Kurulan sıfır atık yönet�m s�stem�n� sorumluluk alanındak� tüm k�ş� ve kuruluşlara �lanen duyurmakla,
atıkların oluşturulan s�stem doğrultusunda b�r�kt�r�lmes�n� sağlamakla,

h) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n yaygınlaştırılması ve bu konudak� farkındalığın arttırılmasına yönel�k
b�l�nçlend�rme ve eğ�t�m faal�yetler� yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faal�yetlere katkı ve katılım sağlamakla,

ı) Sıfır Atık B�lg� S�stem�ne kayıt olmak ve bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�ne �l�şk�n olarak �stenen
b�lg� ve belgeler� s�steme kaydetmekle,

�) Oluşan ve ayrı b�r�kt�r�len tüm atıklara �l�şk�n ver�ler �le bu atıkların tesl�m ed�ld�ğ� yerlere �l�şk�n b�lg�ler�
Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda �k� kez sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmekle,

yükümlüdür.
(2) Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurmakla yükümlü olanlar �le s�stem� gönüllü olarak kurmak �steyenler, sıfır

atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve gel�şt�r�lmes�n�n sağlanması �ç�n danışmanlık h�zmet� alab�l�rler. EK-4
doğrultusunda Bakanlıkça bel�rlenen puanlama kr�terler� kapsamında plat�n belge almak �steyenler�n danışmanlık
h�zmet�n� almaları zorunludur. Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında danışmanlık h�zmet� ver�lmes�ne �l�şk�n esaslar
Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) Atıkların toplanması, taşınması ve �şlenmes�ne yönel�k h�zmet alımlarında �lg�l� �dareler�n tam mal�yet
esaslı tar�feler�ne uyulur.

(4) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında b�r�kt�r�len atıklar, mahall� �dareler�n sıfır atık belges� bulunması ve
atıkları ayrı toplaması hal�nde mahall� �dare tarafından kurulan toplama s�stem�ne; mahall� �daren�n sıfır atık belges�
bulunmaması hal�nde sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında b�r�kt�r�len atıklar Bakanlık ve/veya �l müdürlüğünden
gerekl� �z�n ve/veya çevre l�sansı almış atık �şleme tes�sler�ne ver�leb�l�r.

(5) Plat�n sıfır atık belges�ne sah�p yerler, sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler�,
uygulamaları, s�stem �le get�r�len yen�l�kler�, sağlamış oldukları kazançları ve �ler�ye yönel�k hedefler� de �çeren sıfır
atık yönet�m s�stem� sürdürüleb�l�rl�k raporlarını, plat�n belgen�n alınmasını tak�p eden �k�nc� yılın sonuna kadar sıfır
atık belges�n� veren yetk�l� �dareye sunar. Bu raporlar gel�şmeler doğrultusunda �k� yılda b�r güncellen�r.

Organ�ze sanay� bölgeler� ve haval�manlarının yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) Organ�ze sanay� bölges� yönet�mler� ve haval�manı/term�nal �şletmec�ler� 10 uncu maddede

ver�len yükümlülüklere �lave olarak;
a) Sınırları �çer�s�nde sıfır atık yönet�m s�stem�n�n planlanması, kurulması, uygulanması ve �zlenmes�ne

yönel�k gerekl� koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamakla,
b) Sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�ş sürec� de dah�l olmak üzere, mevcut atık yönet�m h�zmetler�n�n sıfır atık

yönet�m s�stem�ne entegre ed�lmes�ne yönel�k planlama yapmakla, sınırları �çer�s�ndek� tüm kurum, kuruluş ve
�şletmeler�n bu plana uymasını sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Organ�ze sanay� bölgeler� ve haval�manları tarafından sorumluluk alanlarına göre atık toplama ve taşıma

s�stemler� oluşturulurken Bakanlıkça hazırlanan kılavuzlar esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sıfır Atık Yönet�m S�stem�n�n Kurulması ve Toplama S�stem�ne İl�şk�n Esaslar

Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurma yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) EK-1 l�stede yer alan b�na ve yerleşkeler�n uygulama takv�m� doğrultusunda, sıfır atık

yönet�m s�stem�n� kurarak uygulamaya geçmeler� zorunludur. Bel�rt�len tar�hten sonra faal�yete geçen söz konusu
yerler �se faal�yet başlangıç tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde sıfır atık yönet�m s�stem�ne geçerler.

(2) Mahall� �dareler �se EK-1 l�stede bel�rt�len uygulama takv�m� doğrultusunda sıfır atık yönet�m s�stem�ne
geçerler.

(3) Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurma yükümlülüğü bulunanlar �stemeler� hal�nde, EK-1 l�stedek� uygulama
takv�m�nde bel�rt�len tar�hlerden önce sıfır atık yönet�m s�stem� kr�terler�n� sağlayarak uygulamaya geçeb�l�rler.

(4) Ortak b�r yönet�m� olan alışver�ş merkezler�, �ş merkezler�, term�naller g�b� yerlerde tüm b�na ve yerleşkey�
kapsayacak şek�lde sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�ş planlaması yapılır. Yapılan planlama doğrultusunda alan
�çer�s�ndek� tüm kurum, kuruluş ve �şletmeler� kapsayacak şek�lde yönet�m�n koord�nasyonunda sıfır atık yönet�m
s�stem� kurularak eş zamanlı uygulamaya geç�l�r. Tüm kurum, kuruluş ve �şletmeler bu plana dah�l olmak zorundadır.

(5) Ortak b�r yönet�m� olmayan, ancak aynı b�na veya yerleşke �çer�s�nde bulunan kurum, kuruluş, �şletmeler
sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması konusunda ortak hareket edeb�l�rler.

Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması
MADDE 13 – (1) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulmasında mahall� �dareler tarafından EK-3/A’da, b�na ve

yerleşkeler tarafından �se EK-3/B’de ver�len kr�terler sağlanır.



(2) S�stem�n kurulumu �ç�n �zlenecek yol har�tası aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Çalışma Ek�b�n�n Bel�rlenmes�: Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulumundan uygulanmasına ve �zlenmes�ne

kadar olan sürec� tak�p edecek sorumlu k�ş� veya k�ş�ler �le çalışma ek�pler� oluşturulur.
b) Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönet�m s�stem�n�n en etk�n şek�lde yapılandırılması �ç�n,

uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara �l�şk�n planlama yapılır. Bu kapsamda;
1) Mevcut Durum Tesp�t�: Tüm atıkların kaynağı, türü, m�ktarı, atık b�r�kt�rme, toplama ve taşıma yöntemler�,

geç�c� depolama alanları, atıkların tesl�m ed�ld�ğ� yerlere �l�şk�n mevcut durum tesp�t� yapılır.
2) İht�yaç Anal�z�: Ayrı b�r�kt�r�lecek atıklar �ç�n b�r�kt�rme ek�pmanları ve geç�c� depolama alanı �ht�yaçları

bel�rlen�r.
c) Eğ�t�m/B�l�nçlend�rme Faal�yetler� ve Uygulamaya Geç�lmes�: Farkındalığı arttırmak �ç�n

eğ�t�m/b�l�nçlend�rme faal�yetler� yapılır ve s�stem uygulanmaya başlanır.
ç) İzleme, Kayıt Tutulması ve İy�leşt�rme Faal�yetler�: Düzenl� aralıklarla uygulamanın gerçekleşt�r�lmes�ne

�l�şk�n �zleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar �ç�n önlemler alınır, gerekmes� hal�nde güncelleme yapılır. Ayrı
b�r�kt�r�len atık m�ktarları, elde ed�len kazanımlar g�b� uygulamaya �l�şk�n çıktılar kayıt altında tutulur.

Atıkların b�r�kt�r�lmes�, toplanması ve b�r�kt�rme ek�pmanlarının özell�kler�
MADDE 14 – (1) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında; evlerden ya da �çer�k veya yapısal olarak benzer olan

t�car�, endüstr�yel �şletmeler �le kurumlardan kaynaklanan tehl�kes�z n�tel�ktek� ger� kazanılab�l�r kağıt, cam, metal,
plast�k atıklar d�ğer atıklardan farklı b�r�kt�rme ek�pmanında b�r�kt�r�l�r ve ayrı olarak toplanır. Kağıt, cam, metal ve
plast�k atıklar tek b�r ek�pman �çer�s�nde b�r�kt�r�leb�leceğ� g�b� malzeme c�nsler�ne göre ayrı b�r�kt�rme de yapılab�l�r.

(2) Atık p�l, b�tk�sel atık yağ, atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �le d�ğer ger� kazanılab�l�r atıklar, atık �laçlar ve
büyük hac�ml� atıklar mahall� �dareler�n toplama planına uygun olarak b�r�kt�r�lerek yetk�l� �dareye tesl�m ed�l�r veya
bu atıklar �ç�n oluşturulmuş toplama noktalarına, atık get�rme merkezler�ne ve/veya atık �şleme tes�sler�ne tesl�m ed�l�r.

(3) Kullanılacak b�r�kt�rme ek�pmanlarında, ek�pmanın reng� veya ek�pman üzer�ndek� et�ketlerde;
a) Kağıt, cam, metal, plast�k atıkların b�rl�kte b�r�kt�r�lmes� durumunda mav�, d�ğer atıklar �ç�n koyu gr� renk

kullanılır.
b) Malzeme türler�ne göre ayrı b�r�kt�rme yapılması durumunda kağıt atıklar �ç�n mav�, plast�k atıklar �ç�n sarı,

cam atıklar �ç�n yeş�l, metal atıklar �ç�n açık gr� renk kullanılır.
c) B�yo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterd�ğ� çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek

serv�s�n�n yapıldığı ve benzer� yerlerde, bu atıkların ayrı b�r�kt�r�lmes� hal�nde kahvereng� renk kullanılır.
ç) Atık �laçların toplanması �ç�n kullanılacak b�r�kt�rme ek�pmanları; paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu

plast�k malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları k�l�tlen�r, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmes�ne
veya del�nmes�ne yol açab�lecek kesk�n kenarları olmayan, yüklenmes� kolay, �çer�s�ne atık atıldıktan sonra tekrar
alınmasına �mkân vermeyecek şek�lde teşk�l ed�l�r ve üzer�nde “Atık İlaç” �bares� bulunur.

(4) Mahall� �dareler tarafından konutlar ve kamuya açık alanlarda aşağıda yer alan hususlar çerçeves�nde
toplama gerçekleşt�r�l�r:

a) Konutlardan toplama yapılırken kullanılacak b�r�kt�rme ek�pmanlarında ger� kazanılab�l�r atıklar �ç�n mav�,
d�ğer atıklar �ç�n koyu gr� renk kullanılır.

b) Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara en az �k�l� set hal�nde ek�pmanlar yerleşt�r�l�r, bu ek�pmanlarda mav�
ve koyu gr� renk kullanılır. İht�yaca göre cam atıklar �ç�n yerleşt�r�lecek ek�pmanlarda yeş�l renk kullanılır.

c) Ek�pmanların üzer�nde hang� atıkların atılab�leceğ� yazı ve/veya şek�llerle bel�rt�l�r.
(5) Atıkların b�r�kt�r�lmes� ve toplanmasında EK-5’te ver�len açıklamalara uygun olarak hareket ed�l�r.
(6) Bu maddede bahs� geçmeyen tehl�kel�/tehl�kes�z özell�ktek� d�ğer atıklar �le tıbb� atıkların yönet�m� �lg�l�

mevzuatı kapsamında sağlanarak sıfır atık yönet�m s�stem�ne dah�l ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sıfır Atık Belges�ne İl�şk�n Esaslar

Sıfır atık belges� n�tel�kler�
MADDE 15 – (1) Sıfır atık belges�, temel, gümüş, altın ve plat�n olmak üzere dört sev�yede düzenlen�r.
(2) Temel sev�yede sıfır atık belges� �ç�n kr�terler EK -3’te yer alır. Gümüş, altın ve plat�n sıfır atık belgeler�

�ç�n puanlama kr�terler� �se EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça bel�rlen�r.
Sıfır atık belges� alma yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurmakla yükümlü EK-1 l�stedek� yerler, 17 nc� maddede

tanımlanan süreç doğrultusunda temel sev�yede sıfır atık belges� almak zorundadır. D�ğer yerler �se talep etmeler�
hal�nde temel sev�yede belge almak �ç�n müracaatta bulunab�l�r.

(2) Temel sev�yede sıfır atık belges�ne sah�p yerlerden; �l beled�yeler� ve nüfusu ell� b�n�n üzer�ndek� �lçe
beled�yeler�, organ�ze sanay� bölgeler�, alışver�ş merkezler�, haval�manları, tren ve otobüs term�naller�, l�manlar �le 50
oda ve üstü konaklama kapas�tel� �şletmeler gümüş, altın veya plat�n sıfır atık belges�n� almakla yükümlüdür.
Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel sev�yedek� sıfır atık belges�n�n alınmasını tak�p eden on �k� aylık süre
sonunda gümüş, altın veya plat�n sıfır atık belges� �ç�n müracaat ederler. Temel sev�yede sıfır atık belges�ne sah�p d�ğer
yerler �se talep etmeler� hal�nde gümüş, altın ve plat�n sıfır atık belges� �ç�n başvuruda bulunab�l�rler.

(3) 300 ve üzer� konuta sah�p s�teler har�ç d�ğer konutlar beled�yeler�n sıfır atık yönet�m s�stem� �çer�s�nde
değerlend�r�l�r; ayrıca sıfır atık belges� düzenlenmez.

(4) İçer�s�nde b�rden fazla kurum, kuruluş ve �şletme barındıran ve ortak b�r yönet�m� olan b�na ve
yerleşkelere, �çer�s�ndek� tüm kurum, kuruluş ve �şletmeler� kapsayacak şek�lde sev�yes�ne uygun tek b�r sıfır atık



belges� düzenlen�r. Ancak, organ�ze sanay� bölgeler� �le haval�manları �çer�s�ndek� kurum, kuruluş ve �şletmeler talep
etmeler� hal�nde ayrıca münfer�t belge müracaatında bulunab�l�rler.

(5) Ortak b�r yönet�m� olmayan, ancak sıfır atık yönet�m s�stem�n� b�rl�kte kuran ve �şleten, aynı b�na veya
yerleşke �çer�s�nde bulunan kurum, kuruluş ve �şletmeler münfer�t belge müracaatında bulunab�leceğ� g�b� sev�yes�ne
uygun tek b�r sıfır atık belges� �ç�n de müracaat edeb�l�rler.

Sıfır atık belges�ne başvuru ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 17 – (1) Temel sev�yedek� sıfır atık belges� �ç�n;
a) Belge başvurusu, EK-3’te yer alan kr�terler doğrultusunda sıfır atık yönet�m s�stem�n� kuran b�na ve

yerleşkeler �le mahall� �dareler �ç�n yapılır.
b) Başvurular sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden yapılır. Başvuru esnasında, kurulan s�steme �l�şk�n sıfır atık

b�lg� s�stem� üzer�nden talep ed�len b�lg� ve belgeler�n sunulması zorunludur. Bu b�lg� ve belgelere yönel�k talep ed�len
yazılı ve görsel her türlü doküman başvuru sah�b� tarafından sıfır atık b�lg� s�stem�ne yüklen�r. Gerekl� görülmes�
hal�nde ek b�lg� ve belge talep ed�leb�l�r.

c) Yapılan başvurular �l müdürlüğü tarafından sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden otuz takv�m günü �çer�s�nde
değerlend�r�l�r. Gerekl� görülmes� hal�nde yer�nde �ncelemelerde bulunulur.

ç) Söz konusu başvuruda herhang� b�r eks�kl�k görülmes� hal�nde �l müdürlüğü tarafından eks�kl�kler başvuru
sah�b�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�m tar�h�nden �t�baren eks�kl�kler�n otuz takv�m günü �çer�s�nde tamamlanarak sıfır atık b�lg�
s�stem� üzer�nden sunulması zorunludur. Eks�kl�kler� tamamlanan başvuru �l müdürlüğü tarafından otuz takv�m günü
�çer�s�nde değerlend�r�l�r. Başvurunun uygun bulunmaması veya bel�rt�len süre �çer�s�nde eks�kl�kler�n tamamlanarak
sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden sunulmaması hal�nde sıfır atık belge başvurusu redded�l�r.

d) Yapılan başvurunun �l müdürlüğü tarafından değerlend�r�lmes� sonucunda EK-3’te yer alan kr�terler�
sağladığı ve herhang� b�r b�lg�/belge eks�kl�ğ� bulunmadığı tesp�t ed�len yerlere temel sev�yede sıfır atık belges�
düzenlen�r.

(2) Gümüş, altın, plat�n sev�yeler�ndek� sıfır atık belges� �ç�n;
a) 16 ncı madden�n �k�nc� fıkrasında yükümlülüğü bulunan yerler, temel sev�yedek� sıfır atık belges�n�n

alınmasını tak�p eden on �k� aylık süren�n tamamlanmasına müteak�p otuz takv�m günü �çer�s�nde, b�r yıllık çalışmaya
�st�naden EK-4 doğrultusunda bel�rlenen puanlama kr�terler�ne esas b�lg� ve belgeler� sıfır atık b�lg� s�stem�ne
yükleyerek müracaat etmek zorundadırlar. D�ğer yerler �se talep etmeler� hal�nde bu belgeler �ç�n başvuruda
bulunab�l�rler.

b) Yapılan başvuruların değerlend�r�lmes� �ç�n en az üç �l müdürlüğü personel�nden oluşan b�r kom�syon
oluşturulur. Kom�syon tarafından puanlamaya esas kr�terlere �l�şk�n sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden sunulan b�lg� ve
belgeler otuz takv�m günü �çer�s�nde �ncelenerek başvurunun uygunluğu değerlend�r�l�r.

c) Uygun bulunmayan başvurular sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden �ade ed�l�r.
ç) Başvurunun uygun bulunması hal�nde başvuru sah�b� b�lg�lend�r�lerek otuz takv�m günü �çer�s�nde

kom�syon tarafından bel�rlenen tar�hte yer�nde �nceleme yapılır. Yer�nde �nceleme esnasında kom�syon üyeler�ne
puanlama kr�terler�ne esas yapılan çalışmalara �l�şk�n b�r sunum yapılır.

d) Kom�syon üyeler�nce yapılan yer�nde �nceleme sonucunda puanlama yapılır. Gümüş, altın veya plat�n sıfır
atık belges� sev�yeler�nden herhang� b�r� �ç�n gerekl� puanın sağlanmadığının tesp�t� hal�nde başvuru sah�b�ne
�y�leşt�rme yapılması gerekt�ğ� b�ld�r�l�r.

e) B�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten �t�baren otuz takv�m günü �çer�s�nde başvuru sah�b� tarafından, yapılan
�y�leşt�rmeler�n sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden sunulması zorunludur. Sunulan �y�leşt�rmeler kom�syon tarafından
sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden otuz takv�m günü �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Gerekl� görülmes� hal�nde yer�nde
�ncelemelerde bulunulur. Yapılan değerlend�rme sonucunda üç sev�yeden herhang� b�r� �ç�n gerekl� puanın
sağlanmadığının tesp�t� hal�nde başvuru �ade ed�l�r.

f) Kom�syon tarafından yapılan puanlamanın belge almak �ç�n yeterl� olması hal�nde elde ed�len puana göre
gümüş, altın veya plat�n sıfır atık belges� düzenlen�r.

g) Belge sev�yes�n�n arttırılmasının talep ed�lmes� hal�nde, talep sah�b� tarafından puanlamaya esas gerekl�
b�lg� ve belgeler sıfır atık b�lg� s�stem�ne aktarılarak yen� kayıt oluşturulur ve bu fıkrada tanımlanan belge sürec�
yen�den başlar. Yapılacak değerlend�rme sonucunda uygun bulunması durumunda belgen�n sev�yes� yükselt�lerek, yen�
sev�yeye uygun sıfır atık belges� düzenlen�r.

(3) Sıfır atık belgeler�n�n geçerl�l�ğ� beş yıldır. Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgen�n geçerl�l�k
süres� dolmadan üç ay önce belgen�n yen�lenmes� �ç�n başvuruda bulunurlar ve belge sürec� yen�den başlar.

(4) Sıfır atık belges� ver�lmes�, sev�yes�n�n arttırılması, yen�lenmes� ve güncellenmes� �ç�n ödenecek bedel her
yıl Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

Sıfır atık belge esaslarına aykırılık, adres ve d�ğer değ�ş�kl�k durumları ve belgen�n �ptal�
MADDE 18 – (1) Sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden yapılması gereken beyanları yapmayanlar �le denet�mler

sırasında sıfır atık yönet�m s�stem�n� uygulamadığı ve ver�len belgen�n sürekl�l�ğ�n� sağlamadığı tesp�t ed�len yerlere,
�dar� yaptırım öngörülen f��ller�n tesp�t� hal�nde �dar� yaptırım uygulanmasını müteak�p doksan takv�m günü
�y�leşt�rme süres� ver�l�r. Ver�len süre sonunda;

a) Gerekl� �y�leşt�rmen�n mevcut belge sev�yes�n�n sürekl�l�ğ�n� sağlayacak düzeyde olduğu tesp�t ed�len
yerler�n sıfır atık belges� geçerl�l�ğ�n� sürdürür.

b) Gerekl� �y�leşt�rmen�n mevcut belge sev�yes�n�n sürekl�l�ğ�n� sağlayacak düzeyde olmadığı tesp�t ed�len
yerler�n sıfır atık belges� �ptal ed�l�r.

(2) Sıfır atık belges�n�n alınmasına esas teşk�l eden ve sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden sunulan b�lg� ve
belgelerde değ�ş�kl�k olması hal�nde değ�ş�kl�ğ� tak�p eden otuz takv�m günü �çer�s�nde sıfır atık b�lg� s�stem�



üzer�nden gerekl� b�ld�r�mde bulunulur ve belge geçerl�l�ğ�n� korur. Ver�len süre �çer�s�nde değ�ş�kl�k durumlarının
b�ld�r�lmemes�n�n tesp�t� hal�nde, sıfır atık belges� �ptal ed�l�r.

(3) Uygulamada değ�ş�kl�k olması hal�nde söz konusu değ�ş�kl�kler mevcut uygulamayı aksatmayacak şek�lde
sıfır atık yönet�m s�stem�ne entegre ed�lerek, değ�ş�kl�ğ� tak�p eden otuz takv�m günü �çer�s�nde sıfır atık b�lg� s�stem�
üzer�nden gerekl� b�ld�r�mde bulunulur ve belge geçerl�l�ğ�n� korur. Ver�len süre �çer�s�nde değ�ş�kl�k durumlarının
b�ld�r�lmemes�n�n tesp�t� hal�nde, sıfır atık belges� �ptal ed�l�r.

(4) Sıfır atık yönet�m s�stem� uygulanan b�na ve yerleşkelerden taşınılması durumunda, değ�ş�kl�ğ� tak�p eden
otuz takv�m günü �çer�s�nde gerekl� b�ld�r�mde bulunulur ve sıfır atık belges� �ptal ed�l�r.

(5) Belge alma yükümlülüğü bulunan yerlerden belges� �ptal ed�lenler�n;
a) Farklı b�na ve yerleşkelere taşınması durumunda taşınma tar�h�n� tak�p eden yüz seksen takv�m günü

�çer�s�nde,
b) D�ğer belge �ptal durumlarında �se belge �ptal tar�h�n� tak�p eden otuz takv�m günü �çer�s�nde,
yen�den belge başvurusunda bulunmaları zorunludur.
Sıfır atık belges�ne sah�p yerler�n denet�m� ve �zlenmes�
MADDE 19 – (1) Sıfır atık belges�ne sah�p yerler �l müdürlükler� tarafından belge geçerl�l�k süres� �çer�s�nde

asgar� b�r defa denetlen�r.
(2) Yapılan denet�mlerde, belge sah�b� yerler�n bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş belge esaslarına ve kr�terler�ne

uygun olarak faal�yetler�n� sürdürüp sürdürmed�ğ� kontrol ed�l�r.
(3) Yapılan denet�mde uygunsuzluğun tesp�t� durumunda 18 �nc� ve/veya 21 �nc� maddede bel�rt�len hükümler

uygulanır.
(4) Türk S�lahlı Kuvvetler� bağlısı b�rl�k ve kurumların bu Yönetmel�ğe uygunluğu 24/7/2009 tar�hl� ve 27298

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk S�lahlı Kuvvetler� Çevre Denet�m� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde denetlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Sıfır atık koord�nasyon kurulu
MADDE 20 – (1) Sıfır atık koord�nasyon kurulu;
a) Bakanlık tarafından bel�rlenen kamu kurum/kuruluşları ve �lg�l� sektör tems�lc�ler�nden oluşur.
b) Yılda en az b�r kere Bakanlığın bel�rleyeceğ� gündemle Bakanlık tems�lc�s�n�n başkanlığında toplanır.

Kurulun sekretarya h�zmetler�, Bakanlık tarafından yürütülür. Toplantı yer ve zamanı �le gündem�ne �l�şk�n hususlar,
toplantı tar�h�nden en az on beş gün önce Bakanlık tarafından �lg�l� tems�lc�lere b�ld�r�l�r.

c) Bu Yönetmel�k doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlend�rerek tavs�ye kararları alır.
ç) Bakanlıkça bel�rlenen çalışma usul ve esaslarına göre çalışmalarını yürütür.
İdar� yaptırım
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen �ş ve �şlemlerde 2872 sayılı Kanunda, 10/7/2004

tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununda, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununda,
30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda ve �lg�l� d�ğer mevzuatta �dar� yaptırım öngörülen f��ller�n
tesp�t� hal�nde yetk�l� merc�lerce �dar� yaptırım uygulanır.

İl sıfır atık yönet�m s�stem� planının hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İl mahall� çevre kurulları 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len

İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planını bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�n� tak�p eden altı ay �çer�s�nde hazırlanmasını
sağlayarak karara bağlamakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 15 �nc�, 16 ncı, 17 nc�, 18 �nc� ve 19 uncu maddeler� yayımı tar�h�nden altı ay sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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Atılacak Atıklar  Atılmayacak Atıklar  

Kâğıt ciltli kitaplar  
Yazı ve çizim kâğıdı  
Gazeteler ve dergiler  
Karton koliler  

Plastik  
Yağlı kâğıtlar  
Yapıştırma bantları  

Plastik şişeler  
Plastik kutular  
Plastik kaplar  
Plastik kapaklar  
Plastik torbalar  

Boya ve kimyasalların 
plastik kapları  
Margarin kapları  
Yağlı kaplar  

Atılacak Atıklar  Atılmayacak Atıklar  

Atılacak Atıklar  Atılmayacak Atıklar  

Cam gıda kapları  
Meyve suyu 
şişeleri  
Konserve 
kavanozu  
Bardak  

Boş ilaç şişeleri  
Seramik  
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Metal kutular  
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Geçici depolama, bina(lar)nın büyüklüğü, üretilen atık miktarı, ayrı toplanan atık fraksiyonlarının 
sayısı ve özellikleri, müsait alan ve çevre lisanslı atık işleme tesislerinin veya belediyenin toplama 
sıklığına uygun tasarlanmalıdır.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık geçici depolama alanları için aşağıdaki şartlar 
aranmaktadır9:  
1. Atık geçici depolama alanı üstü kapalı ve atıkları her türlü dış etkenden koruyacak şekilde 
oluşturulur.  
2. Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir.  
3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.  
4. Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada biriken 
sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez.  
5. Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınır.  
6. Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.  
7. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar, 
atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır.  
8. Geçici depolama alanı olarak konteyner kullanılabilir. Konteyner kullanılması halinde konteyner 
geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynerin etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere 
karşı absorban malzeme bulundurulur.  
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9. Geçici depolama alanından/konteynerinden sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama 

alanına/konteynerine giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu 

çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir. 
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NEŞE KÖROĞLU 

ÇEVRE MÜHENDİSİ 
erdemltdsti@gmail.com 

0 544 413 03 56 
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