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SIFIR ATIK 

YÖNETMELİĞİ



YÖNETMELİĞİN AMACI

• Bu yönetmelik sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında atık

yönetimi süreçlerinde hammaddenin, doğal kaynakların, çevre ve

insan sağlığının korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin

kurulmasına, izlenmesine, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine

ilişkin genel ilke ve esasların belirler.



EK-1

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ

A) MAHALLİ İDARELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler 

Sisteme Geçişlerin 

Tamamlanması için 

Son Tarih 

1.GRUP  Büyükşehir İlçe Belediyeleri  
250.000 Nüfus ve üzeri 

31 Aralık 2020 

2.GRUP  Büyükşehir İlçe Belediyeleri  

250.000 Nüfus altı 

 Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri 

İl Merkez İlçe Belediyeleri  

 Belediye Birlikleri 

31 Aralık 2021 

3.GRUP  Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri 
İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler  

 İl Özel İdareleri 

Mücavir Alan Dışı  

31 Aralık 2022 

 



BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler 

Sisteme Geçişlerin 

Tamamlanması için 

Son Tarih 

1.GRUP  Kamu Kurum ve Kuruluşları 1 Haziran 2020 

2.GRUP  Organize Sanayi Bölgeleri  

 Havalimanları 

 Limanlar 

 İş merkezi ve Ticari Plazalar 

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli 

 Alışveriş Merkezleri  

5000 metrekare ve üzeri 

 ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi 

Tesisleri 

 Eğitim Kurumları ve Yurtlar 

250 ve fazla öğrencisi bulunanlar 

 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler 

 Sağlık Kuruluşları 

100 yatak ve üzeri kapasiteli 

 Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri 

 300 ve üzeri konuta sahip siteler 

 Zincir marketler 

31 Aralık 2020 

3.GRUP  Alışveriş Merkezleri  

1000-4999 metrekare 

 İş Merkezi ve Ticari Plazalar 

20-99 arası ofis/büro kapasiteli 

 Tren ve Otobüs Terminalleri 

 ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi 

Tesisleri 

 Eğitim Kurumları ve Yurtlar 

50-249 arası öğrencisi bulunanlar 

 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler 

 Sağlık Kuruluşları 

50-99 arası yatak kapasiteli 

31 Aralık 2021 

4.GRUP  Alışveriş Merkezleri 

1000 m2’den az 

 Eğitim Kurumları ve Yurtlar 

50’den az öğrencisi bulunanlar 

 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler 

 Sağlık Kuruluşları 

50’den az yatak kapasiteli 

31 Aralık 2022 

 



Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması

amacıyla EK-1 listede tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin

tamamlanması için verilen son tarihten önce;

a) 1. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre yönetim birimi kurulur.(250.000

nüfus ve üzeri)

b) 2. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde en az 1 çevre görevlisi

bulundurulur.(250.000 nüfus ve altı)

c) 3. Grupta tanımlanan mahalli idarelerde çevre görevlisi bulundurulur ve/veya 
çevre danışmanlık hizmeti alınır.



Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi; sürekli istihdam edilmek üzere en az iki personelden oluşan ve bu

personellerden en az birinin bu yönetmeliğin 6. maddesinin (a) veya (b) bendi uyarınca belgelendirildiği ve
diğerinin ise çevre ile ilgili en az üç yıllık mesleki tecrübeyi sahip olanlara, başvuru yapmaları halinde verilir.

a)Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre

teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlara, mezuniyet belgeleri ile başvuru yapmaları halinde

verilir.

b) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman

Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve

lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az

beş yıl çalışmış olanlara, durumlarını belgelendirerek başvuru yapmaları halinde, çevre görevlisi olarak

çalışabilmeleri için verilir.

c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya,

biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlardan, Bakanlıkça

yapılacak veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda

eğitime katılarak, düzenlenecek sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara, başvuru

yapmaları halinde çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir.



YÖNETMELİK UYGULAMALARI

• Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü ek-1 listedeki yerler, 17 nci maddede tanımlanan süreç

doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer yerler ise talep etmeleri

halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir.

• SIFIR ATIK BELGESİ: sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile ek-1 listede tanımlı diğer 

yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri 

bakanlıkça belirlenen belgedir.

• Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir. Temel seviyede 

sıfır atık belgesi için kriterler ek -3’te yer alır. gümüş, altın ve platin sıfır atık belgeleri için puanlama 

kriterleri ise ek-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenir.



EK-3/A MAHALLİ İDARELER İÇİN KRİTERLER

1
Konutlardan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olacak şeklinde en az ikili

olmak üzere toplanması veya toplattırılması

2
Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar şeklinde en az ikili olmak üzere, atıkların ayrı

biriktirilmesi için kolay ulaşılabilir yerlere yeterli sayı ve kapasitede biriktirme ekipmanının yerleştirilmesi
3 Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara ihtiyaca göre atık cam kumbaraları yerleştirilmesi

4
Evlerden kaynaklanan atık ilaçların toplanması için toplama noktası olarak belirlenen ilaç satışının yapıldığı yerlere atık ilaç

biriktirme ekipmanı temin edilmesi

5
Tekstil/giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıkların yeniden değerlendirilmesi amacıyla

çalışmaların yürütülmesi

6
Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun şekilde Atık Getirme Merkezi/Merkezlerinin ve toplama noktalarının kurularak

faaliyete başlamış olması

7
Atıkların toplanması amacıyla toplama programının belirlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi, bu program çerçevesinde atıkların

toplanması veya toplattırılması,

8

Toplama noktaları ve atık getirme merkezlerinde biriktirilebilecek atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç

gibi atıklar ile büyük hacimli atıkların buralara getirilmesine veya yerinden alınmasına yönelik planlama, bilgilendirme ve

yönlendirme yapılması,

9 Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanarak geri kazanımı konusunda gerekli çalışmaların yapılması (Kompost, biyometanizasyon, vb.)

10 Sorumluluk alanında uygulanan sıfır atık yönetim sistemine ilişkin verilerin kayıt altına alınması

11 Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanması konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

12 İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyulması



EK-3/B BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN KRİTERLER

1 Oluşan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak

biriktirilmesi

2 Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ayrı

olarak biriktirilmesi

3 1. ve 2. kriterlerde belirtilmeyen tehlikesiz ve tehlikeli özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların ilgili

mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi

4 Biyo-bozunur atıkların, yoğun oluşum gösterdikleri çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin

yapıldığı yerler gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi

5 Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulması, atığa özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer alması

6 Tüm biriktirme ekipmanlarının ihtiyaca ve ilgili mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, adet ve özellikte

olması

7 Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme

tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması

8 Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi
9 Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan mevzuat doğrultusunda almakla yükümlü olduğu izin ve/veya

çevre izin/lisanslarının bulunması

10 Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları; tüketiciler tarafından iade edilmek

istenen depozitolu içecek ambalajlarının toplanması amacıyla Bakanlıkça esasları belirlenen depozito sistemine

katılım sağlamakla ve uygulamakla (Bu kritere uyum 1/1/2021 yılından itibaren aranacaktır)



YÖNETMELİK UYGULAMALARI

• Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli

binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri,

havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama

kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla

yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık

belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin

sıfır atık belgesi için müracaat ederler. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip

diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için

başvuruda bulunabilirler.



EK-4

SIFIR ATIK BELGESİ PUANLAMA KRİTERLERİ

Sıfır atık belgelerinin seviyelerine göre puanlama kriterleri Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslar ile belirlenir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ek

kriterler ilave edilebilir.

(A) Mahalli İdareler İçin Puanlama Kriterleri

Sıfır atık belgesi puanlama kriterlerinde bertarafa giden atık miktarındaki azalma oranı dikkate alınır. Azalma oranına göre belge seviyeleri Bakanlıkça

belirlenir. Nitelikli belge alınabilmesi için bu oran %15’den az olamaz.

(B) Bina ve Yerleşkeler İçin Puanlama Kriterleri

Zorunlu Kriter:

Sıfır atık belgesi puanlama kriterlerinde bertarafa giden atık miktarındaki azalma oranı dikkate alınır. Azalma oranına göre belge seviyeleri Bakanlıkça

belirlenir. Nitelikli belge alınabilmesi için bu oran %15’den az olamaz.

Diğer Kriterler:

Zorunlu kriter sağlanmadan bu bölümdeki kriterlerden puan alınamaz.

- Atık Azaltımı ve Önlemeye Yönelik Faaliyetler

- Yeniden Kullanıma Yönelik Faaliyetler

- İsrafının Azaltılmasına Yönelik Faaliyetler

- Tedarik ve Lojistik Faaliyetleri

- Bilinçlendirme ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler



Mülki idari amirlerin görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Mahallin en büyük mülki idari amiri;

a) İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının Mahalli Çevre Kurulu tarafından

belirlenecek komisyonca hazırlanmasını, gerekli görmesi halinde revize

edilmesini ve mahalli çevre kurulunda karara bağlanmasını sağlar.

b) İl sınırları içerisinde İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı doğrultusunda

mahalli idarelerce sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve

işbirliği içerisinde çalışılmasını temin eder.

c) İl sınırları içerisinde uygulanan sıfır atık yönetim sisteminin izlenmesi

ve tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların

belirlenmesi amacıyla mahalli çevre kurulunu toplar. Mahalli çevre kurulu

tarafından, alınan karar ve tedbirlerin il düzeyinde uygulanması için

programlar hazırlanır ve hazırlanan programların öngörülen sürelerde

uygulanması sağlanır.



Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Büyükşehir belediyeleri;

a) Büyükşehir entegre atık yönetim planını, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Planına uyumlu hale getirmekle,

b) İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi

uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim

sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) Büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe, belde belediyeleri, belediye birlikleri

ve il özel idareleri;

a)Tüm faaliyetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslara uymakla 
yükümlüdür



İdari yaptırım

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve

işlemlerde 2872 sayılı Çevre Kanununda, 10/7/2004 tarihli ve

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, 3/7/2005

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda, 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta

idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde yetkili

mercilerce idari yaptırım uygulanır.


