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9 Ek�m 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31623

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü
maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“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, 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanuna ve 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.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.
“dd) Ajans: Türk�ye Çevre Ajansını,
ee) Mob�l atık get�rme merkez�: Bel�rl� süreler �çer�s�nde farklı noktalara h�zmet vermek amacıyla kullanılan

gerekt�ğ�nde yer� değ�şt�r�leb�len taşınab�l�r özell�kte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla b�rden fazla
b�r�kt�rme ek�pmanının b�rl�kte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık get�rme merkez�ne bağlı olarak
kullanılan atık toplama taşıtlarını,

ff) Satış noktası: 26/6/2021 tar�hl� ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y) bend�nde tanımlanan yerler�,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� ve on b�r�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(2) Oluşan atıkların türler�ne göre EK-5’te ver�len açıklamalara uygun olarak en az �k�l� b�r�kt�r�lmes� ve
geç�c� depolanması sırasında çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde gerekl� önlemler�n alınması esastır.”

“(11) Evlerden kaynaklanan atık �laçlar, �laç satışı yapılan yerler �le İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planında
toplama noktası olarak bel�rlenen d�ğer toplama noktalarında ve atık get�rme merkezler�nde toplanır. Atık �laç
b�r�kt�rme ek�pmanları �laç satışı yapılan yerler ve toplama noktalarınca tem�n ed�l�r. Evlerden kaynaklanan atık
�laçların yönet�m� mahall� �dareler tarafından sağlanır.”

“(12) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında atıkların kaynağında türler�ne göre ayrı b�r�kt�r�lmes� ve
kaynağında ayrı b�r�kt�r�len atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esastır.

(13) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında b�r�kt�r�len atıklar, Bakanlıktan geç�c� faal�yet belges�/çevre l�sansı
almış atık �şleme tes�sler�nde �şlen�r.

(14) Kaynağında ayrı b�r�kt�r�len evsel atıklar �le benzer t�car� ve kurumsal atıkların ger� kazanıma veya
bertarafa gönder�lmek üzere bırakıldığı atık get�rme merkezler�n�n oluşturulması esastır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş, aynı madden�n
üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“�) Atık get�rme merkezler�n�n kurulması ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n esasları bel�rlemekle,”
“(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� Ajansa ve/veya değerlend�rme
kurum veya kuruluşlarına devredeb�l�r. Bu hükmün uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

“(5) Bakanlık, Ajansın 7261 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat çerçeves�nde bu Yönetmel�k kapsamında yapacağı
faal�yetler�ne yönel�k usul ve esasları bel�rler ve Ajansın �nternet sayfasından duyurulmasını sağlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“ğ) Atık get�rme merkez� onay yazısı vermek, �lg�l� beled�yey� b�lg�lend�rmek ve onay verd�ğ� atık get�rme

merkezler�n� Bakanlığın çevr�m�ç� programına kayıt etmekle,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (m) bend� �le üçüncü fıkrası aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“m) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında toplanan atıklara �l�şk�n aylık b�lg�ler� tak�p eden ayın onbeş�ne

kadar sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler�n ver�
kontroller�n� tamamlamakla, b�ld�r�me esas b�lg� ve belgeler� muhafaza etmekle,”

“(3) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve s�stem�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla EK-1’de
tanımlanan uygulama takv�m�nde bel�rt�len, s�steme geç�şler�n tamamlanması �ç�n; �l beled�yeler� �le 50.000 üzer�
nüfusa sah�p mahall� �darelerde en az 2 çevre mühend�s� veya çevre görevl�s�, 20.000-50.000 arasında nüfusa sah�p
mahall� �darelerde en az 1 çevre mühend�s� veya çevre görevl�s� bulundurulur. 20.000’den az nüfusa sah�p mahall�
�darelerde çevre mühend�s� veya çevre görevl�s� bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık h�zmet� alınır. Mahall� �dare
b�rl�kler�nde ve �l özel �dareler�nde en az 1 çevre mühend�s� veya çevre görevl�s� bulundurulur.”
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“(5) Mahall� �dareler Bakanlıkça bel�rlenen esaslar doğrultusunda atık get�rme merkez�n�
kurmak/kurdurmakla, �şletmek/�şlett�rmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (�) bentler� �le �k�nc� ve
dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“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, gerekl� kumbara, konteyner g�b� b�r�kt�rme ek�pmanlarını sağlamakla,”

“�) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında toplanan atıklara �l�şk�n aylık b�lg�ler� tak�p eden ayın onbeş�ne
kadar sıfır atık b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler�n ver�
kontroller�n� tamamlamakla, b�ld�r�me esas b�lg� ve belgeler� muhafaza etmekle,”

“(2) Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurmakla yükümlü olanlar �le s�stem� gönüllü olarak kurmak �steyenler,
Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş çevre danışmanlık f�rmalarından 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.”

“(4) B�na ve yerleşkeler�n, sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurarak EK-1’de yer alan uygulama takv�m�
doğrultusunda sıfır atık belges� almaları zorunludur. Bu Yönetmel�k kapsamında sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurarak
belge alanlar, türler�ne göre kaynağında ayrı b�r�kt�rd�kler� atıklarını, sıfır atık belges�n� alan mahall� �dareler�n
toplama s�stem�ne veya Bakanlıktan geç�c� faal�yet belges�/çevre l�sansı almış atık �şleme tes�sler�ne ger� kazanımı
sağlanmak üzere ver�rler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(6) EK-1’dek� uygulama takv�m�nde yer almayan b�na ve yerleşkeler�n bağlı bulundukları mahall� �dareler�n

sıfır atık yönet�m s�stem�ne uygun şek�lde sıfır atık yönet�m s�stem�n� oluşturması zorunludur.
(7) EK-1’dek� uygulama takv�m�nde yer almayan s�te, apartman ve v�lla t�p� müstak�l konutlar tarafından Ek-

5’tek� ger� kazanılab�l�r kağıt, cam, metal, plast�k atıkların d�ğer atıklardan ayrı olarak b�r�kt�r�lmes� �ç�n ger�
kazanılab�l�r atık m�ktarı kapas�tes�ne uygun hac�mde b�r adet konteyner veya benzer� b�r�kt�rme ek�pmanı
bulundurulması zorunludur. B�r�kt�rme ek�pmanının tem�n� ve bulundurulmasında beled�ye �le �şb�rl�ğ� yapılab�l�r
ve/veya d�ğer b�na veya yerleşkeler �le ortak hareket ed�leb�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n dördüncü fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar
eklenm�şt�r.

“ç) Atık �laçların toplanması �ç�n kullanılacak b�r�kt�rme ek�pmanları �ç�n beyaz renk kullanılır; bu ek�pmanlar
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.”

“ç) EK-4’te yer alan kr�terler�n sağlanarak gümüş, altın veya plat�n n�tel�kl� sıfır atık belges� alınab�lmes� �ç�n
(a) ve (b) bentler�nde tanımlanan ek�pmanlara �lave olarak b�yo-bozunur atıklar �ç�n kahvereng� olmak üzere asgar�
üçlü toplama s�stem� kurulur.”

“(7) Sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında yerleşt�r�len b�r�kt�rme ek�pmanlarında, atık get�rme merkezler�nde
ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama
Aracı” �bares� bulunur.

(8) Z�nc�r marketler �le 400 m2 ve üzer� kapalı satış alanına sah�p satış noktaları, tüket�c�ler tarafından get�r�len
tehl�kes�z n�tel�ktek� kâğıt, cam, metal, plast�k atıklar �le satışı yapılması durumunda p�l, elektr�kl� küçük ev aletler�
veya tekst�l atıklarının ayrı olarak b�r�kt�r�lmes� �ç�n rahatlıkla görüleb�lecek ve er�ş�leb�lecek yerlerde toplama
noktaları oluşturmakla, çevre ve �nsan sağlığına yönel�k tedb�rler� almakla yükümlüdür.

(9) Mahall� �darelerce gerçekleşt�r�lecek toplama faal�yetler� İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planına uygun
olarak EK-5’te göster�len gruplamalara göre yapılır.

(10) Mahall� �dareler, EK-5’e göre mav� b�r�kt�rme ek�pmanında karışık olarak b�r�kt�r�len ve bu şek�lde
toplanan kâğıt/karton, cam, metal ve plast�k türler�ndek� atıkların ger� kazanıma hazırlanması amacı �le nüfusuna
h�zmet vereb�lecek t�ptek� tes�sler �le çalışır. 1. T�p Toplama Ayırma Tes�s� 400.000 ve üzer� olan nüfusa, 2.T�p
Toplama Ayırma Tes�s� 100.000-400.000 arası nüfusa, 3. T�p Toplama Ayırma Tes�s� 100.000’e kadar nüfusa h�zmet
eder. Mahall� �dareler bel�rleyecekler� toplama ayırma tes�s� �ht�yaçlarını toplam nüfusuna h�zmet edeb�lecek tek b�r
tes�sten veya b�rden fazla sayıda toplama ayırma tes�s�nden ayrı ayrı karşılayab�l�r. B�rden fazla toplama-ayırma
tes�s�n�n terc�h ed�lmes� hal�nde; bu tes�sler �ç�n bel�rlenen sorumluluk alanlarında h�zmet ed�lecek nüfus
kapas�teler�n�n aşılmaması sağlanır.

(11) Mahall� �darelerce sıfır atık yönet�m s�stem� kapsamında gerçekleşt�r�lecek toplama faal�yetler�n�n
etk�nl�ğ�n�n arttırılması amacıyla Bakanlıkça bel�rlenen esaslara uygun şek�lde atık get�rme merkez�/merkezler�
oluşturulur. Bu doğrultuda;

a) Atık get�rme merkez�n�n asgar� 1000 m2 alana tes�s ed�lmes� esastır. Ancak yeterl� alan bulunamaması
durumunda asgar� 300 m2 alana sah�p olacak şek�lde b�rden fazla atık get�rme merkez� teşk�l ed�leb�l�r. Bu durumda;

1) Nüfusu 20.000’den 100.000’e kadar olan beled�yelerde toplamda en az 600 m2’y�,
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2) Nüfusu 100.000’den 300.000’e kadar olan beled�yelerde toplamda en az 1000 m2’y�,
3) Nüfusu 300.000’den fazla olan beled�yelerde toplamda en az 1200 m2’y�,
sağlayacak şek�lde atık get�rme merkezler�n�n kurulması zorunludur. Nüfusu 20.000’e kadar olan

beled�yelerde 1 adet en az 300 m2 alana sah�p atık get�rme merkez�n�n kurulması yeterl�d�r.
b) Atık get�rme merkezler�n�n konumu �le vatandaşların er�ş�leb�l�rl�ğ� değerlend�r�lerek farklı yerlerde

toplama noktalarının oluşturulması amacıyla mob�l atık get�rme merkezler� kurulur/kurdurulur.
c) Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda b�rden fazla mahall� �dare tarafından ortak kullanmak üzere

atık get�rme merkez�/merkezler� kurulab�l�r/kurdurulab�l�r. Ancak bu durumda, atık get�rme merkezler�ne bağlı olarak
mob�l atık get�rme merkezler� kurulması/kurdurulması zorunludur.

ç) Atık get�rme merkezler�ne �l�şk�n tekn�k ve �dar� hususlar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(12) Alışver�ş merkezler�, vatandaşlar tarafından atıkların get�r�l�p bırakılab�leceğ� toplama noktaları

oluşturmak üzere, tekn�k ve �dar� hususları Bakanlıkça bel�rlenen kr�terlere uygun olarak mob�l atık get�rme merkez�
kurarlar. Atık get�rme merkez�ne sah�p alışver�ş merkez�nde kurulu bulunan z�nc�r marketler �le 400 m2 ve üzer� satış
alanı bulunan satış noktalarında sek�z�nc� fıkra �le get�r�len toplama noktaları oluşturma yükümlülüğü aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�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, l�manlar, 250 oda ve üstü konaklama
kapas�tel� �şletmeler, z�nc�r marketler �le ün�vers�teler gümüş, altın veya plat�n sıfır atık belges�n� almakla yükümlüdür.
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.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Gümüş, altın veya plat�n sıfır atık belges� �ç�n temel sev�yedek� sıfır atık belges�n�n alınmasını tak�p eden

y�rm� dört aylık süre sonunda, Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde, EK-4 doğrultusunda bel�rlenen
puanlama kr�terler�ne esas b�lg� ve belgelerle müracaat ed�l�r.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Bakanlık tarafından bel�rlenen kamu kurum/kuruluşları, Ajans ve �lg�l� sektör tems�lc�ler�nden oluşur.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Mevcut atık get�rme merkezler�
EK MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tar�hl� ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

mülga Atık Get�rme Merkez� Tebl�ğ� kapsamında �l müdürlüğünden onay yazısı alarak faal�yetler�n� gerçekleşt�rmekte
olan atık get�rme merkezler� Bakanlıkça bel�rlenen usul esaslar doğrultusunda İl Sıfır Atık Yönet�m Planı kapsamında
değerlend�r�lerek faal�yetler�ne devam ederler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-1’�nde yer alan “B) B�na ve Yerleşkeler İç�n Uygulama Takv�m�”
bölümündek� 3 üncü ve 4 üncü Grup satırları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-3’ünde yer alan “EK-3/A Mahall� İdareler İç�n Kr�terler” bölümünün
dördüncü, yed�nc� ve dokuzuncu satırları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı bölüme aşağıdak� d�pnot eklenm�ş ve
aynı ek�n “EK-3/B B�na ve Yerleşkeler İç�n Kr�terler” bölümünde yer alan onuncu satır aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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MADDE 16 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 17 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı
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