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Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2021 tarihli e-posta yazısında;
Sıfır Atık Yönetmeliği'nin, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 8'inci, 11'inci, 12'nci ve 13'üncü maddeleri ile uyumlu hale getirilmesine
yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Taslak)" hazırlandığı bildirilmiştir.
Bu kapsamda, Ek-1'de sunulan Genel Gerekçe göz önünde bulundurularak, Ek-2'de yer alan Taslak
Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin, Ek-3'te sunulan "Görüş Bildirme Formu"na doldurularak 02.03.2021 tarihi
mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Genel Gerekçe (1 sayfa)
2- Taslak Yönetmelik (4 sayfa)
3- Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- TURMEPA

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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GENEL GEREKÇE
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24/12/2020 Tarih ve 7261 sayı ile kabul edilerek ve 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12.
Maddesinde “9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendine “önlenmesi ve giderilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sıfır atığın
yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması… ibaresi eklenmiş… Bu bentteki
uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 17. Maddesinde ise “2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının… ve
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir… cc) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini
kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası idari para cezası verilir”
hükmü yer almakta olup eklenen hüküm gereğince sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara
ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere uygulanacak cezai hükümler kesinleştirilmiştir.
Aynı Kanunun 14. Maddesinde “2872 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa
göre belirlenen denetleme görevlilerine” ibaresi “Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel
Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde
değiştirilmiştir.” Hükmü yer almaktadır.
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü
başlıklı 12. Maddesinde “Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi
Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini
kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel
Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına (…)(2) devredilir.
Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapılır.” Hükmü yer
almaktadır.
Bu duruma binaen 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 103 üncü ve 104
üncü maddelerine dayanılarak 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe Sıfır Atık Yönetmeliğinin; 24/12/2020 Tarih ve 7261 sayı ile kabul edilerek ve 30 Aralık
2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Çevre Ajansının
Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 9/8/1983 tarihli ve 2872
sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1-Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci, 12 nci ve
13 üncü maddelerine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 103 üncü ve
104 üncü maddeleri ile 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren ve 24/12/2020 Tarih ve 7261 sayı ile kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının
Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar
eklenmiştir.
(dd) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,
(ee) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza,
market ve benzeri satış yerlerini,
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere on
ikinci ve on üçüncü fıkralar eklenmiştir.
(12) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet
belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenir.
(13) Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı alana sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından
getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik ile pil, elektrikli küçük ev aletlerinin
ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama
noktaları oluşturmakla yükümlüdür.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerinin bazılarını
sınırlarını belirlemek kaydıyla il müdürlüklerine ve/veya Ajansa devredebilir, birlikte
kullanabilir, işbirliği yapabilir. . Ajans, bu Yönetmelik kapsamında yetki alınmasını gerektiren
diğer faaliyetleri için Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yetki talebinde bulunabilir,
alınan yetki dâhilinde faaliyet gösterebilir.
(3) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvurularının
değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev ve
yetkilerini Ajansa ve/veya değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilir. Bu hükmün
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci
fıkra eklenmiştir.
(2) İl Müdürlükleri, Ajansın sıfır atık yönetimi konusundaki faaliyetlerini destekler, gelen
işbirliği taleplerini görev ve yetkileri kapsamında değerlendirir, gerektiğinde faaliyetlerine
katılır, katkı verir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (m) alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
m) Toplanan tüm atıklara ilişkin bilgileri her yıl Ocak ayında olmak üzere yılda bir kez sıfır atık
bilgi sistemi üzerinden bildirmekle, yükümlüdür.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) alt bendi ile dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(i) Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere
ilişkin bilgileri her yıl Ocak ayında olmak üzere yılda bir kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden
bildirmekle, yükümlüdür.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre
kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan
Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre Lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak
üzere verebilirler.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere
altıncı fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
(6) Ek-1 listedeki uygulama takviminde yer almayan yerlerin bağlı bulundukları mahalli
idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini kurmaları
zorunludur.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
yedinci fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
(7) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında ve taşıma
araçlarında sıfır atık logosu kullanılır.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(2) 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, 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler ile Üniversiteler
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.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(2) Gümüş, altın, platin seviyelerindeki sıfır atık belgesi için; 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında
yükümlülüğü bulunan yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki
aylık sürenin tamamlanmasına müteakip otuz takvim günü içerisinde, bir yıllık çalışmaya
istinaden EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgeleri sıfır atık
bilgi sistemine yükleyerek müracaat etmek zorundadırlar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde
bu belgeler için başvuruda bulunabilirler. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça yayınlanır.
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin Ek-1 B Bina ve Yerleşkeler Uygulama Takviminde 3 ncü
gruptaki 2 nci fıkra ile 4 üncü gruptaki 4 üncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3 üncü gruba
8 inci fıkra ve 4 üncü gruba beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
3.GRUP
 İş merkezi ve Ticari Plazalar
20-99Arası ofis/ büro kapasiteli ve/veya 100 ve üzeri çalışanı bulunanlar
 Serbest Bölgeler
4. GRUP
 Sağlık Kuruluşları
50’den az yatak kapasiteli ve yataksız hizmet veren
 İş merkezi ve Ticari Plazalar
100’den az çalışanı bulunanlar
 25 ve üzeri çalışanı bulunan Laboratuvarlar
 25 ve üzeri çalışanı bulunan hukuk büroları
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ek-3
TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Taslak Maddesi
Madde x
Madde üzerinde yapılacak değişiklikler ilgili taslak madde
üzerinde yapılmalıdır. Çıkması teklif edilen kelime ve/veya
cümlelerin üstü çizilmeli ve kırmızı ile renklendirilmelidir.
Eklemeler de aynı şekilde kırmızı ile renklendirilmelidir.

…

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Teklif
Madde x
Madde üzerinde yapılacak değişiklikler
ilgili taslak madde üzerinde yapılmalıdır.
Çıkması teklif edilen kelimelerin, ve/veya
cümlelerin üstü çizilmeli ve kırmızı renk
ile renklendirilmelidir. Eklemeler de aynı
şekilde kırmızı renk ile
renklendirilmelidir.

