
 

Sanayide Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulumu 

Dünyada hızlı nüfus artışı, kentleşme, tüketim toplumu olgusunun artması ve 

sanayileşme nedeniyle, insanlık atık miktarındaki ciddi artışlarla karşı karşıya gelmiştir. Atık 

miktarındaki artış, atık çeşitliliğini de beraberinde getirmiş olup, bu süreçte çevre sağlığının 

kontrol altında tutulabilmesi adına, atık yönetim çalışmaları yapmayı zorunlu kılmıştır. Atık 

yönetimindeki temel amaç; kaynakların etkin kullanımının ve verimliliğinin artırılması, bununla 

birlikte çevre ve toplum sağlığının korunmasıdır. Günümüzde atık yönetimi konusunda T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü temel proje “Sıfır Atık Projesi”dir. Sıfır atık sadece 

atıkların ayrı toplanmasını kapsayan bir proje değil, bir hedeftir, entegre bir çevre hareketidir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımlamış olduğu kılavuzlarda Sıfır Atık Projesini ve 

uygulamaya koyma sürecini, aşama aşama açıklamıştır. 

 “Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın 

miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini 

kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri 

kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi 

kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. 

Sıfır atık yönetiminde, ürünlerin 
yeniden kullanılması, kullanım ömürlerinin 
uzatılması, ürünlerin üretiminde zararlı 
maddelerin kullanılmaması veya azaltılması, 
geri dönüşümü mümkün ürünlerin üretilmesi 
esastır. 

Atık yönetim hiyerarşisi sıfır atık 
yönetim sisteminin temelini oluşturur. Buna 
göre atık oluşumunun önlenmesi, atık azaltımı, 
atık oluşumunun önlenemediği durumda 
yeniden kullanımı sıfır atık yönetim sisteminin 
basamaklarıdır. Yeniden kullanımı mümkün 
olmayan atıkların ise maddesel geri kazanımı veya enerji olarak geri kazanımı şeklinde 
değerlendirilmesi gereklidir. Sıfır atık yönetim sisteminin oluşturulması çevre kirliliğinin 
giderilmesi için gerekli maliyetlerin azaltılması bakımından da önemlidir. 

Sıfır atık yönetim yaklaşımı esasen herhangi bir yaşam alanının tasarım aşamasında 
planlanmalıdır. Başarılı bir yönetim modeli elde etmek için atık yönetim çalışmaları, site, 
apartman, mahalle-cadde kent meydanı, okul, plaza, alışveriş merkezleri (AVM), havaalanı, 
OSB ve sanayi tesisleri, pazar yerleri, eğitim sağlık ve turizm yerleşkeleri gibi bir şehre ait ne 
kadar yaşam alanı var ise bunlar mimari tasarım aşamasında ele alınmalıdır. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlamış olduğu Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, 
yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak 
belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesini sağlamıştır. 



 

Sıfır Atık Yönetim Sistemini Kurma Yükümlülüğü 

Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1 listede yer alan bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi 
doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. 
Belirtilen tarihten sonra faaliyete geçen söz konusu yerler ise faaliyet başlangıç tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde sıfır atık yönetim sistemine geçerler. 
 
Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1B sistem uygulamaya geçiş takviminde ‘’Bina ve Yerleşkeler İçin’’ 
son sistem kurma tarihleri aşağıdaki gibidir. 
   

 

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 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 

 



 

Organize sanayi bölgelerinde ve sanayi tesislerinde aşağıda verilen son tarihten önce sıfır 

atık sistemi kurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sıfır Atık Sisteminin Kurulumu İçin İzlenecek Yol Haritası Aşağıda Belirtilmiştir 

Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve 
izlenmesine kadar olan süreci takip edecek sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri 
oluşturulur. 

 
Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması 
için, uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda; 

 Mevcut Durum Tespiti: Tüm atıkların kaynağı, türü, miktarı, atık biriktirme, toplama ve 
taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin mevcut 
durum tespiti yapılır. 

  İhtiyaç Analizi: Ayrı biriktirilecek atıklar için biriktirme ekipmanları ve geçici depolama 
alanı ihtiyaçları belirlenir. 

 
Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi: Farkındalığı arttırmak için 
eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri yapılır ve sistem uygulanmaya başlanır. 

 
İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklarla uygulamanın 
gerçekleştirilmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır, 
gerekmesi halinde güncelleme yapılır. Ayrı biriktirilen atık miktarları, elde edilen kazanımlar 
gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altında tutulur. 

 
Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçiş Aşamaları ve Uyulacak Kriterler 

 
Sisteme geçişte uygulanması gereken yönetim aşağıda belirtilmiştir. 

 



 

 
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasında mahalli idareler tarafından Ek-3/A’da, bina ve 

yerleşkeler tarafından ise EK-3/B’de verilen kriterler sağlanmalıdır. ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve 

Ek-2 listesinde yer alan sanayi tesisleri de EK-3/B’de verilen kriterleri sağlamalıdır. 

 
Sıfır Atık Yönetimi Kapsamına Giren Atıklar Nelerdir? 

Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık 

listesinde yer alan atıklar bu sistem kapsamındadır. Ancak, sanayi işletmelerinden kaynaklanan 

ve işletmelerin faaliyetleri sonucunda oluşan proses atıkları Bakanlıkça kriterleri belirleninceye 

kadar bu Yönetmelikte tanımlanan sıfır atık belgesi kapsamında değerlendirilmez.  

 

TEHLİKESİZ ATIKLAR TEHLİKELİ ATIKLAR 

• Kağıt • Kontamine Ambalaj 

• Cam • Kartuş, toner 

• Plastik • Atık motor yağı 

• Metal • Elektronik atık 

• Ahşap • Basınçlı kaplar 

• Kompozit • Tıbbi atıklar 

• Tekstil • Bitkisel atık yağ 

• Organik • Yağ filtresi 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32659&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32659&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20644&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


 

Sıfır Atık Yönetim Sisteminde Biriktirme Ekipmanlarının Belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat gereği; oluşan atıkların en az ikili sistemle “geri dönüştürülebilir atıklar ve diğer 

atıklar olarak” kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir. Yukarıdaki resimde işletmeler için 

ayrı biriktirme modelleri gösterilmektedir. 

Kağıt, cam, metal ve plastik atıklar tek bir ekipman içerisinde (mavi ekipman) biriktirilebileceği 

gibi malzeme cinslerine göre ayrı biriktirme de yapılabilir. 

Yeni ekipman almak yerine mevcudu kullanmak sıfır atık yaklaşımının temel prensiplerinden 

biridir. Biriktirme ekipmanının eski/kullanılmış olması, malzemesinin türü ve ekipmanın 

renginden ziyade sıfır atık sistemine uygun renkte etiketlemenin yapılması önemlidir. Mevcut 

durumda atık biriktirme ekipmanı olarak kullanılabilecek ekipmanlarınız var ise bunlar üzerine 

uygun etiketleme ve/veya renklendirme yapılarak biriktirme ekipmanı olarak kullanabilirsiniz 

Kullanılacak biriktirme ekipmanlarında, ekipmanın rengi veya ekipman üzerindeki 

etiketlerde; 

* Kağıt, cam, metal, plastik atıkların birlikte biriktirilmesi durumunda mavi, diğer atıklar için 

koyu gri renk kullanılır. 

** Kağıt, cam, metal plastik atıkların malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması 

durumunda kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar 

için açık gri renk kullanılır. 



 

***  Biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama 

veya yemek servisinin yapıldığı ve benzeri yerlerde, bu atıkların ayrı biriktirilmesi halinde 

kahverengi renk kullanılır. 

Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir 

atıklar, atık ilaçlar ve büyük hacimli atıklar toplama planına uygun olarak biriktirilerek bu atıklar 

için oluşturulmuş toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine ve/veya atık işleme 

tesislerine teslim edilir.  

  

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşan kullanılmış maske, eldiven ve diğer kişisel 

hijyen malzemelerinin ayrı toplanması için kurum/kuruluş ve işletmelerin bina ve 

yerleşkelerine gri renkli veya gri etiketli biriktirme ekipmanı yerleştirilir. 

Sanayi tesislerinde oluşan proses atıkları ve tehlikeli atıklar ilgili mevzuatına göre atık alanlarda 

biriktirilmeli ve atık üreticisi tarafından lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmelidir. 

Sıfır Atık Bilgi Sistemi Belgelendirme Veri Girişleri  

Temel Seviyede Sıfır Atık Belge başvuruları Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Sıfır Atık Bilgi 

Sistemi üzerinden yapılacaktır. Belge başvurusu esnasında, kurulan yönetim sistemine ilişkin 

talep edilen bilgi ve belgelerin, Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden sunulması zorunludur. 

Sistem üzerinden yapılan başvurular ilgili İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye 

alınacaktır.  Yapılan değerlendirme sonucunda Yönetmeliğim Ek-3B’sinde yer alan kriterleri 

sağladığı tespit edilen tesislere, belge başvuru tarihinden sonra otuz takvim günü içerisinde 

temel seviyede Sıfır Atık Belgesi düzenlenir. İl Müdürlüğü gerekli görülmesi halinde yerinde 

incelemelerde bulunur. 

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

seviyede sıfır atık belgesine sahip fabrikalar talep etmeleri halinde temel seviye belge 

alındıktan sonra 1 yıl içinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler. 

Sıfır atık belgelerinin geçerliliği beş yıldır. Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgenin 

geçerlilik süresi dolmadan üç ay önce belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunurlar ve belge 

süreci yeniden başlar. Sıfır atık belgesi verilmesi, seviyesinin artırılması, yenilenmesi ve 

güncellenmesi için ödenecek bedel her yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. 

https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris


 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Sıfır Atık Bilgi Sistemi ‘’Belgelendirme’’ kısmı ekran 

görüntüsü aşağıda verilmiştir. Sistem üzerinde belirlenen 13 kriterin tamamlanması ile birlikte 

veri girişleri yapılarak Sıfır Atık Temel Seviye Belge başvurusu yapılmış olur. 

 

Sıfır Atık Belge Esaslarına Aykırılık 

 Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin 

bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden 

bildirilmelidir. Yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık 

yönetim sistemini uygulamadığı ve verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen 

yerlere, idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasını müteakip 

doksan takvim günü iyileştirme süresi verilir. Verilen süre sonunda; 

a) Gerekli iyileştirmenin mevcut belge seviyesinin sürekliliğini sağlayacak düzeyde olduğu 

tespit edilen yerlerin sıfır atık belgesi geçerliliğini sürdürür. 

b) Gerekli iyileştirmenin mevcut belge seviyesinin sürekliliğini sağlayacak düzeyde olmadığı 

tespit edilen yerlerin sıfır atık belgesi iptal edilir. 

(Referans; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu) 

https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris

