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BİLGİ NOTU 
 

  
 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Çevre Komisyonu tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

 

SIFIR ATIK NEDİR? 

“Sıfır atık” israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun 

engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri 

kazanılmasını kapsayan atık yönetim felsefesi; kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimin elde 

edilmesi için atıkların yaşam döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım biçimidir.  

 

Sıfır atık yönetiminde, ürünlerin yeniden kullanılması, kullanım ömürlerinin uzatılması, ürünlerin 

üretiminde zararlı maddelerin kullanılmaması veya azaltılması, geri dönüşümü mümkün ürünlerin 

üretilmesi esastır. 

 

Atık oluşumunun önlenmesi, atık azaltımı, atık oluşumunun önlenemediği durumda yeniden 

kullanımı sıfır atık yönetim sisteminin basamaklarıdır.  

 

SIFIR ATIK YÖNETİM PLANLAMASI  

1) İlk olarak çalışma ekibi belirlenmelidir. 

2) Belirlenen çalışma ekibi ile planlama aşamasına geçilmelidir. 

3) Planlama aşamasından sonra, hedef kitle ile personele yönelik eğitim ve bilinçlendirme 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

4) Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla; çalışma ekibi tarafından belirli 

periyotlarla izlemeler yapılmalıdır.  
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• “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi”nde 

belirlenmiş olunan ikinci grup Organize Sanayi Bölgeleri ve ÇED Yönetmeliği’nin EK-

1 listesinde yer alan sanayi tesislerinde yukarıda bahsedilmiş olunan aşamalar 

31.12.2020 tarihinden önce tamamlanarak “Sıfır Atık Sistemi” kurulmuş olmalıdır. 

“Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi”nde 

belirlenmiş olunan üçüncü grup ÇED Yönetmeliği’nin EK-2 listesinde yer alan sanayi 

tesisleri için ise bu süre 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına 

Yönelik Uygulama Takvimi” doğrultusunda; uygulama takviminde birden fazla tarih 

alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar en erken takvime uygun olarak 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçmek zorundadır.) 

Sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı SIFIR ATIK 

YÖNETMELİĞİ, Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine 

yönelik olarak da 11.09.2020 tarihinde “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Tesisleri 

Kılavuzu” yayımlanmıştır.   

 

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinin süreç yönetiminin 

belirlenmesi amacıyla Çevre Komisyonu Koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, 03.11.2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kuruluşumuz (OSBÜK) işbirliği ile Webiner-İnternet 

üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sıfır Atık 

Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya ÇAKIR tarafından gerçekleştirilen, Sıfır Atık 

Uygulaması Bilgilendirme Seminerine katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, Organize 

Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Tesislerinin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir.  

 

Organize Sanayi Bölgeleri için iki farklı yöntem belirlenmiştir.  

 

1.OSB Yönetim Sistemi 
 

OSB Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemine (SABS) kayıt olunmalı, idari, sosyal 
ve ortak alanlardaki faaliyetlerine ilişkin verilerin (Yerleştirilen Ekipmanlar, Atık Geçici 
Depolama Alanı, Eğitim, Toplanan Atık, Kompost) girişleri 31.12.2020 tarihine kadar 
yapılmalıdır. Özetle;  

• OSB, İdare ve ortak alanlarda sistem kurar. 

• OSB sınırlarında faaliyet gerçekleştiren tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin 
atıklarını kaynağında ayrı olarak toplamasını ve kayıt altına alınmasını sağlar. 

• İşletmeler verilerini ve atıklarını (atık toplama merkezinde tanımlanan atıkları) 
OSB’ ye iletir. 

• OSB, SABS’ye tüm veri girişlerini yapar. 

• OSB tarafından eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenir.  

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/saosb-20200914211355.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/saosb-20200914211355.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/s-f-rat-kyon-20190712165615.docx
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Yönetmeliğin 16. Maddesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki tüm kurum, 
kuruluş ve işletmeleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir Sıfır Atık Belgesi 
düzenlenmektedir. Sıfır Atık Belge müracaatının 31.12.2020 tarihine kadar yapılması 
zorunludur.   
 
OSB Yönetim Sistemini uygulayan Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gerçekleştiren 
işletmeler bireysel olarak Sıfır Atık Belge müracaatında bulunamazlar.  

 
 2. OSB Koordinasyon Sistemi (OSB içerisindeki kurum, kuruluş ve 

işletmelerin bireysel başvuru sistemi):  
 
OSB Müdürlüğü tarafından SABS'ye kayıt olunması, idari, sosyal ve ortak alanlardaki 
faaliyetlerine ilişkin verilerin (Yerleştirilen Ekipmanlar, Atık Geçici Depolama Alanı, Eğitim, 
Toplanan Atık, Kompost) girişleri 31.12.2020 tarihine kadar yapılmalıdır.   
 
OSB içerisindeki işletmeler tarafından; SABS'ye kayıt olunması, faaliyetlerine ilişkin 
verilerin (Yerleştirilen Ekipmanlar, Atık Geçici olarak seçilmelidir.) Depolama Alanı, 
Eğitim, Toplanan Atık, Kompost) girişlerinin işletmeler tarafından 31.12.2020 tarihine 
kadar yapılması gerekmektedir. Özetle;  
 

• OSB idari, sosyal ve ortak alanlar için sıfır atık yönetim sistemini kurar. 

• SABS kaydını oluşturur. 

• SABS faaliyetlerinin girişini yapar. 

• OSB tarafından eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenir.  

• OSB sınırlarında faaliyet gerçekleştiren tüm kurum, kuruluş ve işletmeler “Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi” ni 31.12.2020 tarihine kadar kurar. 

• OSB sınırlarında faaliyet gerçekleştiren tüm kurum, kuruluş ve işletmeler SABS 
kayıtlarını 31.12.2020 tarihine kadar oluşturur ve veri girişlerini sağlar.  

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri idari, sosyal ve ortak alanlar için 31.12.2020 tarihine 

kadar SIFIR ATIK BELGESİ’nin temini için belge başvurusunu tamamlar. 

 
Konu ile ilgili olarak, OSB Yönetimlerine, OSB Yönetimlerince de OSB sınırlarında faaliyet 
gerçekleştiren tüm kurum, kuruluş ve işletmelerine tarafınızdan gerekli bilgilendirmenin 
yapılması uygun olacaktır.  
 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 
           Hakan TÜTÜNCÜOĞLU 

                 Samsun Merkez OSB Müdürü 
                                     Çevre Komisyonu Koordinatörü 

 

NOT:  Konu hakkındaki sorularınız için; 

Süheyla KASAP - 0544 261 3837 – info@samsunosb.org.tr 

 


