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TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

KOMPOST TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/3/2015 tar�hl� ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kompost Tebl�ğ�n�n 1 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Kompost tes�sler�nden elde ed�len ürünler�n yönet�m�ne,”
MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“ç) İşlenmek üzere kompost tes�sler�ne gönder�len hayvansal atıklar har�ç olmak üzere,  24/12/2011 tar�hl� ve

28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüket�m� Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler
Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında yönet�len hayvansal yan ürünler�,”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) ve (ç) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�,

ç) 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�,”
MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Atık �şleme: Ön �şlemler ve ara depolama dâh�l olmak üzere Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek-2/A ve Ek-

2/B’s�ndek� ger� kazanım ya da bertaraf �şlemler�n�,
b) Atık �şleme tes�s�: Ön �şlem ve ara depolama tes�sler� dâh�l aktarma �stasyonları har�ç olmak üzere, atıkları

Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� Ek-2/A ve Ek-2/B’dek� faal�yetlerle ger� kazanan ve/veya bertaraf eden tes�s�,”
“d) B�yobozunur atık: Park, bahçe ve evler �le lokantalar, satış noktaları, gıda üret�m ve benzer� tes�slerden

kaynaklanan oks�jenl� veya oks�jens�z ortamda bozunmaya uğrayab�len atıkları,”
“f) Ger� kazanım: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek-2/B’s�nde l�stelenen �şlemler�,”
MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (g) ve (h) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer� faktörler yönünden çevrey� k�rletmeyecek şek�lde kapalı

olarak taşınır.”
“g) Kurulması planlanan kompost tes�sler� �ç�n Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan f�z�b�l�te

raporu �le Bakanlıktan uygun görüş alınır ve sonrasında çevresel etk� değerlend�rmes� sürec� tamamlanır.”
“h) Kompost tes�sler�, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�ne göre çevre �z�n ve l�sansı alır.”
MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı

fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“e) Tes�s�n ömrünü tamamlamasını müteak�p tes�se atık kabul etmemekle ve Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� 10

uncu maddes� çerçeves�nde �ş ve �şlemler� yürütmekle,”
“ğ) İşletmec�, Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olarak tes�se �l�şk�n b�lg�ler� çevr�m�ç� programı

kullanarak b�ld�rmekle ve onaylamakla,”
MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(6) Atık kabul b�r�mler� yağış etk�s�ne karşı üstü ve araç g�r�ş çıkışı har�ç d�ğer üç tarafı kapalı olarak �nşa

ed�l�r. Atık kabul b�r�m� tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şek�lde en az 30 cm kalınlığında, C30/37 beton ve tutuşmaz
malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanal�zasyon veya yüzey suyuyla temas etmes�n� engelleyecek şek�lde ayrı
toplama mekan�zması gel�şt�r�l�r. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanab�lmes� �ç�n zem�ne uygun
şek�lde eğ�m ver�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Kapalı veya yığın kompost tes�sler�; havalandırma s�stem�n�n, uçucu b�leş�kler, çürüme sonucu ortaya
çıkab�lecek k�rlet�c�ler, m�kroorgan�zma ve alerjenler�n, ortama ver�lecek em�syonların ve kokunun tem�zlenmes�n�
sağlayacak şek�lde kurulur ve çalıştırılır.

(4) Mahall� �darelerce beled�ye atıklarının �şlenmes� amacıyla kurulması planlanan kompost tes�sler� har�ç
olmak üzere solucan t�p� kompost s�stemler�, mantar üret�m kompost s�stemler� ve her türlü atığın kaynağında �şlend�ğ�
bahçe t�p� kompost s�stemler�/mak�neler� �ç�n bu Tebl�ğ hükümler� uygulanmaz. Ancak, bahçe t�p� kompost s�stemler�
har�ç olmak üzere d�ğer kompost s�stemler�nde sızıntı suyu kontrol s�stem� kurulur.

(5) Hayvansal atığın hammadde olarak tes�ste �şlenmes� durumunda h�jyen�zasyon �şlem�ne yönel�k İnsan
Tüket�m� Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n 12 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 12 – (1) B�yobozunur atıkların �şlenmes�yle elde ed�len ürün özell�kler�n�n bel�rlenmes�nde;
a) Beslenen hammadde özell�kler�ne,
b) Kompost tes�s� proses şartlarına,
uyulur.
(2) Kompost tes�s�nde gerçekleşt�r�len �şlemler sonucunda elde ed�len ürünün kullanılmasında 23/2/2018

tar�hl� ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organ�k, M�neral ve M�krob�yal Kaynaklı
Gübrelere Da�r Yönetmel�kte yer alan kr�terler sağlanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n 13 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan kompostun p�yasaya arz ed�lmes�nde, Tarımda Kullanılan

Organ�k, M�neral ve M�krob�yal Kaynaklı Gübrelere Da�r Yönetmel�k hükümler� uygulanır.”



MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n geç�c� b�r�nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n Ek-1’�, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, Ek-2’s� ve Ek-3’ü

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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