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TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 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 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) ve (g) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“g) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünü,”
MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (f) 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 taşınır.”
“f) Kompost tes�s�nden kaynaklı bak�ye atıkların ve/veya değerlend�r�lemeyen kompostun, atıktan türet�lm�ş

yakıt üret�m�nde kullanılmasında, 20/6/2014 tar�hl� ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türet�lm�ş
Yakıt, Ek Yakıt ve Alternat�f Hammadde Tebl�ğ� hükümler� uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent  eklenm�şt�r.
“c) 11 �nc� madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len kompost tes�sler� �ç�n EK-7’de yer alan Kompost Tes�s� Onay

Yazısı vermekle ve onay verd�ğ� kompost tes�s�n� Bakanlığın çevr�m�ç� programına kayıt etmekle,”
MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye

aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) Kompostlaştırma, teknoloj�s�ne ve mevs�msel şartlara bağlı olmakla b�rl�kte gerekl� koşulların sağlanması

�le atığın en az 6 hafta süren fermantasyonu �şlem�d�r. Kompostlaştırma sürec�n� kontrol etmek amacıyla yığın
sıcaklığı günlük olarak, nem �çer�ğ� �se haftalık olarak tak�p ed�l�r ve kayıt s�stem� oluşturulur.”

“(6) B�yobozunur atıklar olarak tanımlanan atıklar arasında yer alan pazar yer�, hal, manavlardan kaynaklanan
atıklar, y�yecek hazırlama atıkları �le park ve bahçe atıklarının kompostlaştırılmasında; 12/7/2019 tar�hl� ve 30829
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmel�ğ� �le tanımlanan atık önleme ve azaltım faal�yetler�
kapsamında, sıfır atık temel sev�ye belges� olan mahall� �dareler, organ�ze sanay� bölgeler�, haval�manları ve
ün�vers�teler tarafından yapılacak kompost tes�sler�nde;

a) Bu fıkrada bel�rt�len atıkların d�ğer atıklar �le karıştırılmayacak şek�lde b�r�kt�r�lerek toplanması sağlanır.
b) 10 uncu madden�n dördüncü fıkrasına uyum şartı aranmaz. Sadece tes�ste �dar� b�na bulunması ve tes�se

h�zmet vermek amacıyla kantar kullanılması şartı aranır.
c) 10 uncu madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len atık b�r�mler� yağış etk�s�ne karşı en az üzer� kapalı olarak

�nşa ed�l�r. Atık kabul b�r�m� tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şek�lde 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.

ç) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan f�z�b�l�te raporu hazırlanması şartı �le aynı fıkranın
(e) bend�nde yer alan �şletme planı ve tes�s onay yazısı şartı bu tes�sler �ç�n aranmaz.

d) Bu tes�slere kabul ed�lecek atıkların �şlenmes� sonrasında oluşacak kompostun �lg�l� mevzuat şartlarının
sağlanarak ürün olarak değerlend�r�lmes� ve atık �şleme tes�sler�nde bertaraf ed�lmemes� esastır.

e) Mahall� �dareler tarafından kurulacak olan entegre atık yönet�m tes�sler� bünyes�nde yer alan kompost
tes�sler� bu fıkra kapsamında değerlend�r�lmez.”

MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n 17 nc� maddes�nde yer alan “Çevre ve Şeh�rc�l�k” �bares� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve
İkl�m Değ�ş�kl�ğ�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n ek�ne ekte yer alan EK-7 eklenm�şt�r.
MADDE 7-  Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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