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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SIFIR ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toplayıcıların semt sınırları dahilinde çalışmalarını modern bir yapıya 

kavuşturmak, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 

atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim 

sistemimizin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi sıfır atık kapsamında toplanan atıkların, kayıt altına 

alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, toplayıcıların semt sınırları dahilinde çalışmalarını modern bir yapıya kavuşturmak 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi kurulması, işletilmesi ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, 

toplayıcılarda aranılacak nitelikleri ve çalışmalarını, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kurallar ile 

Büyükçekmece Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği, 26/06/2021 tarih ve 31523 

sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı İş Kanunu, 28.03.2022 tarih ve 

3299554 sayılı 2022/6 nolu Genelgesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya 

da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali, 

b) Atık azaltımı: Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde planlanan önleme faaliyetleri doğrultusunda çevresel 

açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere göre alınacak tedbirler ile atık miktarının düşürülmesini, 

c) Atık getirme merkezi: Ayrı biriktirilen atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla 

bırakıldığı merkezleri, 

ç) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık 

Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan EK-2/A ve EK-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi, 

d) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın 

bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi 

bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 

e) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını, 

f) Ambalaj: Hammaddenin işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye 

ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir 

malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri, 

g) Ambalaj atığı: 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki 

atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj bileşenlerini, 
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ğ) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımlarını, 

h) Ambalaj Bilgi Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin beyan ve bildirimlerin 

gerçekleştirileceği, genişletilmiş üretici sorumluluğu uygulamalarına ilişkin çalışmalara ait bilgi ve belgelerin 

sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı, 

ı) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, 

i) Bağımsız sıfır atık toplayıcısı: Sıfır atık atıklarının toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın 

atık toplayıcılığı yapanlar, 

j) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, 

k) Belediye: Büyükçekmece Belediye Başkanlığını, 

l) Bina, yerleşkeler ve açık alanlar: Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da 

kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve meydan, bulvar, cadde, sokak, 

parklar vb. alanları, 

m) Biriktirme ekipmanı: Atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanları, 

n) Çevre lisansı: 10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisans belgesini kapsayan lisansı, 

o) Geri kazanılabilir ara atık aktarma merkezi: Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; evlerden ya da içerik veya 

yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri 

kazanılabilir kağıt/karton, cam, metal, plastik, kompozit tekstil atıkların işletme tesislerine ulaştırılmadan önce 

biriktirilmesi amacıyla mahalli idareler tarafından kurulan/kurdurulan, işletilen/işlettirilen merkezleri, 

ö) İl müdürlüğü: İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü, 

p) Müdürlük: Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü, 

r) İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı: Bakanlıkça formatı belirlenen ve Mahalli Çevre Kurulu tarafından hazırlanan, 

il sınırlarında mahalli idarelerce uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin esaslarını içeren planı, 

s) Kaynakta ayrı biriktirme: Atıkların oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesini, 

ş) Mahalli idare: 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi Büyükçekmece Belediyesini, 

t) Mobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla kullanılan 

gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla birden fazla 

biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak 

kullanılan atık toplama taşıtlarını, 

u) Sıfır atık: Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma 

öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri 

kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve 

tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı, 

ü) Sıfır atık belgesi: Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve 

gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen 

belgeyi, 

v)  Sıfır atık belgesi sahibi: Sıfır atık belgesi verilen yerleri, 
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y) Sıfır Atık Bilgi Sistemi: Sıfır atık yönetim sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına almak, belgelemek, izlemek 

ve sistem kapsamında yönetilen atıkların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi 

sistemi, 

z) Sıfır atık yönetim sistemi: Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı 

biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, fayda 

ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan yönetim sistemini, 

aa) Stratejik plan: Mahalli idarelerce hazırlanması gereken, 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 

ve Kontrol Kanununda tanımlanmış planı, 

bb) Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden 

fazlasını taşıyan, aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan, 

biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesinde özel hükümler bulunan atıkları, 

cc) Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan, tehlikelilik 

özelliği göstermeyen atıkları, 

çç) Kimlik Kartı: Belediyece çalışması uygun görülen sıfır atık sokak toplayıcısının bilgilerini içeren sistem 

üzerinden basılan kare kodlu kartı, 

dd) Tahsis Belgesi: Belediye Başkanlık Makamı onayınca Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran 

yapılar ile açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve Sıfır atık 

belgesi verilen yerler haricinde meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlarda toplama yapacak sıfır atık 

sokak toplayıcısının, geçici olarak semt sınırları dahilin de çalışma hakkını, 

ee) Tahsis sahibi: Belediye onayınca semt sınırları dahilin de çalışma hakkı tahsis edilmiş sıfır atık sokak 

toplayıcısını, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sıfır atık sokak toplayıcılarında aranılacak şartlar 

MADDE 5 – 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Toplayıcılarında aşağıda belirtilen şartlar aranır. 

a) Semt sınırları dahilinde en az 3 yıl süreyle ikamet ediyor olmak, 

b) Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlamak, 

c) Her hangi bir iş kolunda sigortalı çalışıyor olmamak, 

d) Toplayıcının, kuruluş amacı sıfır atık olan derneklerden her hangi birine üyelik kaydının bulunması, 

e) Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 18 yaş ve üzeri olmalı, 

(2) Yabancı Uyruklu Toplayıcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uluslararası İşgücü Genel 

Müdürlüğünce onaylanmış yabancı çalışma iznine sahip olmak, 

b)  Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlamak, 

c) Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından üzeri olmalıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezleri Kurulması, İşletilmesi ve Kapatılması 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezlerinin kurulması 

MADDE 6 – (1)Geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını 

engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda, bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde 

Başkanlık onayı ile kurulur. 

(2) Geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerinin kurulmasında, mahallelerin nüfus yoğunluğu, ulaşım imkânları, 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile Geri Kazanılabilir Atık 

Aktarma merkezlerinin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde 

bulundurulur. 

(3) Geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri kurulmasında, mahallelerde konut ve işyerlerinden çıkan atık mal 

miktarı ve çeşidi dikkate alınır. 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin işletilmesi 

MADDE 7 - (1)Geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri Müdürlük tarafından işletilir veya işlettirilir. 

(2) Geri kazanılabilir atık aktarma merkezi işletilmesine yönelik işlemler, Başkanlık onayı ile yapılır. 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri 

MADDE 8 – (1) Geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerinde; 

a) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi idari tesis, 

b) Toplayıcı dinlenme tesisi, 

c) Sıfır Atık ayrıştırma kompleksi yeri zorunludur. 

(2) Güvenlik noktası, güvenlik personelin ihtiyacını karşılayabilecek özellikte ve kapasitede olur. Seyyar kabinler 

de bu amaçla kullanılabilir. 

(3) Toplayıcılarının semt sınırları dahilinde topladıkları sıfır atık ağırlığının tartılabileceği, ilgili mevzuata uygun 

elektronik tartılar, Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezine konulur. 

(4) Toplayıcılarının can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla, Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin 

kapasitesi yerinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve özellikteki güvenlik kameraları ve 

aydınlatma sistemleri uygun alanlara yerleştirilir. 

(5) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin kapasitesi, yerinin büyüklüğü ve Toplayıcılarının sayısına göre 

belirlenir. 

(6) Toplayıcıların Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerine semt sınırları dahilin de topladıkları atıkları 

getirme, boşaltma ve yükleme işlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkân verecek tedbirler belediyece veya satış 

ihalesini kazanan firma tarafından alınır. 

(7) Zorunlu tesisler dışında ihtiyaca göre belirlenecek diğer tesisler belediyece veya satış ihalesini kazanan firma 

tarafından oluşturulabilir. 

(8) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin dış duvarları belediyenin uygun gördüğü sistemle yapılacaktır. 

(9) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin sert zemini beton veya asfalt olacaktır. 

(10) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinde, bu maddede öngörülen zorunlu tesislere ilave olarak, burada 

faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark alanı ayrılır. 
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Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi yerleşim planı 

MADDE 9 – (1) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezlerinin yerleşim planı, 8 inci maddede belirtilendeki hizmet 

tesisleri ve özelliklerini kapsayacak şekilde Müdürlük tarafından hazırlanır ve Başkanlıkça onaylanır. 

(2) Yerleşim planı, ihtiyaca göre Başkanlık kararıyla değiştirilebilir. Yerleşim planının değiştirilmesinde, mevcut 

Toplayıcıların hakları göz önünde bulundurulur. 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin kapatılması 

MADDE 10 – (1) Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve 

uygun çalışma ortamı bulunmayan, faaliyetleriyle bölgede rahatsızlık yaratan yerden Geri Kazanılabilir Atık 

Aktarma Merkezleri Başkanlık Makamının kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Kullanım İşlemleri 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin kullanımı 

MADDE 11 – (1) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezindeki sıfır atık ayrıştırma yerleri, tahsis sahipleri dışında 

kullanılamaz. 

(2) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin kullanımının takip ve kontrolü Müdürlükçe yapılır. 

(3) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezindeki yerinin bakım, onarım ve temizliği tahsis edilene aittir. 

(4) Tahsis edilen alanda, yapılacak tamirat işleri aslına uygun olarak Müdürlüğün onayına müteakip tahsis edilen 

tarafından yapılacaktır. 

(5) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin her hangi bir ünitesinde oluşacak hasarlar, hasara sebep olanlarca 

karşılanacaktır. 

(6) Tahsis edilen alan, tahsis sahibince günlük olarak temizlenecektir. 

(7) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin tahsis edilen alanlar dışında kalan bölümlerin temizliği Müdürlükçe 

yapılacak veya yaptırılacaktır. 

(8) Tahsis sahibi, kendisine tahsis edilen yer dışında herhangi bir alanı (Koridor, ortak alanlar vb.) idarenin izni 

dışında kullanamayacaktır. 

(9) Tahsis sahibi, idarenin izni olmadan, kendisine tahsis edilen alana her hangi bireyi veya sıfır atık toplama 

ekipmanı haricindeki malzemeyi getiremeyecektir. 

(10) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde, 07:00-21:00 saatleri dışında herhangi bir çalışma 

yapılmayacaktır. 

Sıfır atıkların sisteme bildirimi 

MADDE 12 – (1) Toplayıcı, bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı 

sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve Sıfır atık belgesi verilen yerler 

haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlardan topladığı sıfır atıkları günlük olarak Geri 

Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezin de kendilerine tahsis edilen alana getirecektir. 

(2) Tahsis edilen alana getirilen sıfır atıklar en geç bir sonraki takvim gününde karışık veya muhteviyatına göre 

ayrıştırılması ile oluşan geri dönüştürülebilir atıkların satışı; Müdürlükçe 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. 

Maddesine göre gerçekleştirilen ‘‘Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması 

İşine Ait Sözleşme’’ ihaleyi kazanan firmaya, tartım fişi karşılığında, aynı alanda yapılacaktır. 
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(3) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezine Sıfır Atık sokak toplayıcıları tarafından getirilen atıkların tartım 

fişleri her ay sonu, bahse konu edilen ihaleyi kazanan firma tarafından Müdürlüğe teslim edilecektir. 

Sıfır atık sokak toplayıcılarının çalışma günü 

MADDE 13 – (1) Toplayıcılar yılın her günü 07:00-21:00 saatleri arasında çalışabilir. 

Sıfır atık fiyat komisyonu kurulması ve fiyat belirlenmesi 

MADDE 14 – (1) Sıfır Atık Fiyat Komisyonu, Başkanlık onayına istinaden Belediye çalışanları arasından en az üç, 

en fazla beş kişiden oluşur. 

(2) Sıfır Atık Fiyat Komisyonunda asıl üye kadar yedek üye görevlendirilir. 

(3) Sıfır Atık Fiyat Komisyonu iki yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Başkanlık onayında 

belirtilir. 

(4) Başkanlık onayına müteakip Sıfır Atık Fiyat Komisyonu görevine başlar. 

(5) Sıfır Atık Fiyat Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar 

verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda 

Komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

(6) Sıfır Atık Fiyat Komisyonu her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim Ayının ilk haftası toplanır. 

(7) Sıfır Atık Fiyat Komisyonu en fazla on iş günü içinde fiyat belirlenmesini sonuçlandırır. 

(8) Sıfır Atık muhteviyatı (Karışık ambalaj, kağıt/karton, plastik ambalaj, alüminyum atıklarının) birim (kg) fiyatları 

komisyonda görüşüldükten sonra Büyükçekmece Belediye Encümeninin onayı ile karara bağlanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İdarelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve yetkileri 

MADDE 15 – (1) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin kullanımının (Madde 11) takip ve kontrolü, 

(2) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde ki sıfır atık ve toplama ekipmanlarının hijyenik şartlarda 

depolanması, ayrıştırılmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ile çevre düzenlemelerini 

yapmak,  

(3) Toplayıcı tahsis ve sınırlı hak tesisi işlemlerini yürütmek, 

(4) Toplayıcının çalışma gününü belirlemek, 

(5) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma merkezleri ile tahsis yerlerini kullanan toplayıcılara ilişkin bilgileri sisteme 

kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu 

dosyada muhafaza etmek, 

(6) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında 

cezai işlem uygulamak, 

(7) Toplayıcıların bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik tedbirleri almak, 

(8) İlçe genelinde sisteme dahil olmayan toplayıcıların faaliyetlerine son vermek, 

(9) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak idari düzenleme yapmak, 
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(10) Bu yönetmeliğin uygulanması, yaygınlaştırılması, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin, ilçe halkımıza 

duyurusunda (Yazılı, görsel, medya v.b.) kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılacaktır. 

(11) Bu Yönetmelikte öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Müdürlüğü görevli ve yetkilidir. 

Sıfır atık sokak toplayıcısı tahsis komisyonu kurulması 

MADDE 16 – (1) Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonu Belediye çalışanları arasından, Başkanlık onayına 

istinaden en az üç en fazla beş kişiden oluşur. 

(2) Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonunda asil üye kadar yedek üye görevlendirilir. 

(3) Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonu iki yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı 

Başkanlık onayında belirtilir. 

(4) Başkanlık onayına müteakip Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonu görevine başlar. 

(5) Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik 

çıkması durumunda Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

(6) Komisyon Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonunu 

toplantıya çağırır. 

(7) Tahsis başvurusu komisyonda görüşüldükten sonra Başkanlık onayı ile karara bağlanır. 

Denetim 

MADDE 17 – (1) Müdürlük, Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çalışma Yönetmeliği, 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı 

Sıfır Atık Yönetmeliği, 26/06/2021 tarih ve 31523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 10/06/2003 

tarih ve 25134 sayılı İş Kanununu, 28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesinin ilgili 

hükümleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir. 

(2) Müdürlüğün talebi üzerine, Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce gerekli yardım sağlanır. 

(3) Toplayıcı, denetim sonucunda Müdürlükçe verilecek talimatlara uymak zorundadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Faaliyetten men 

MADDE 18 – (1) Personel kimlik kartının kaybedilmesi halinde ilgilisine yenisinin 3 iş günü içerisinde temin 

edilmemesi durumunda, toplayıcı Müdürlükçe 1 aya kadar faaliyetten men edilebilir. 

(2) Müdürlükçe verilen mevsim şartlarına uygun kıyafetin kaybedilmesi veya yırtılması halinde, ilgilisince 

yenisinin 3 iş günü içerisinde temin edilmemesi durumunda, toplayıcı Müdürlükçe 1 aya kadar faaliyetten men 

edilebilir. 

(3) Müdürlükçe verilen toplama ekipmanlarının kaybedilmesi halinde ilgilisince yenisinin 5 iş günü içerisinde 

temin edilmemesi durumunda, toplayıcı Müdürlükçe 1 aya kadar faaliyetten men edilebilir. 

(4) Toplayıcı, Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı sosyal 

donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve Sıfır atık belgesi verilen yerler haricinde, 

meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlarda, aşağıdaki eylemleri bir takvim ayı içerisinde mazeret 

bildirmeksizin iki kez gerçekleştirilen, 5 takvim günü, bir takvim günü, bir takvim ayı içinde mazeret bildirmeksizin 

ikiden fazla gerçekleştirilen, fazladan her gün için 5 takvim günü, bir takvim yılı içinde 20 kez mazeret 

bildirmeksizin gerçekleştiren Başkanlık onayına istinaden iki aya kadar faaliyetten men edilir: 
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(a) Büyükçekmece ilçe sınırları dışında toplama yapılması 

(b) Çevreyi rahatsız edecek şekilde toplama yapılması, ilçe sakinlerine karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede 

bulunulması, 

(c) Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlardan toplanmaması, toplanan atıkların Geri Kazanılabilir Atık 

Aktarma merkezleri ile tahsis edilen yerlerin haricinde depolanması, 

(ç) Sıfır atık sokak toplayıcısı çalışırken kendilerine verilen kimlik kartları, kıyafet ve toplama ekipmanlarının 

kullanılması hususlarına aykırı hareket edilmesi. 

(d) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezindeki tahsis yerinin bakım, onarım ve günlük olarak temizliğinin 

yapılmaması, 

(e) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde tahsis edilen alanın dışında, tahsis sahibince kullanım (Koridor, 

ortak alanlar v.b.) yapılması. 

(f) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezindeki tahsis alanına, tahsis sahibi, idarenin izni olmadan yanında her 

hangi bireyi veya sıfır atık toplama ekipmanı haricindeki malzemeyi getirmesi, 

(g) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde tahsis sahibi 07:00-21:00 saatleri haricinde faaliyetlerini 

sürdürmesi, 

(ğ) Sıfır atık sokak toplayıcısı denetime ilişkin Madde 17 de belirtilen hususlara aykırı hareket etmesi. 

Tahsis Belgesinin iptali ve sözleşmesinin feshi 

MADDE 19 – Aşağıdaki hallerde tahsis belgesi iptal edilerek sözleşme feshedilir. 

(1) Toplayıcı, herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarlar 

ve üçüncü şahıslara karşı sorumludur. 

(2) Toplayıcı, Faaliyetten mene ilişkin madde 18 de belirtilen hususların birbirini takip eden iki takvim ayında 

gerçekleşmesi. 

(3) Toplayıcı, Faaliyetten mene ilişkin madde 18 de belirtilen hususlara aykırı hareket etmesi ve kabul etmemesi. 

(4) Toplayıcı, Toplama ekipmanına ilişkin madde 22 de belirtilen hususların haricinde toplama yapması. 

(5) Toplayıcı, Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da belgesi verilen yerler 

haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlardan, topladığı atığı Müdürlüğün, 2886 sayılı devlet 

ihale kanununun 45. Maddesine göre ilçe sınırları içinde geri dönüştürülmesi için toplanan karışık ambalaj, 

kağıt/karton, plastik ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve satışına ilişkin satış ihalesini 

kazanan firmanın haricinde her hangi firmaya satışının tespit edilmesi. 

(6) Tahsis sahibinin hakkından feragat etmesi. 

(7) Görülen lüzum üzerine Başkanlık Makamı onayı ile tahsis tek taraflı fesh edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kimlik kartı 

MADDE 20 – (1) Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı 

Tahsis Komisyonunun görüşü, Başkanlık Makamı onayına istinaden, toplayıcıya, Müdürlükçe belirlenen personel 

kimlik kartı verilir. Toplayıcı, verilen personel kimlik kartını yakasına takmak zorundadır. 
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(2) Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce toplayıcıya verilen personel kimlik kartı 

toplayıcı tarafından kaybedilmesi halinde en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak bildirir. Yeni personel kimlik 

kartının masrafını toplayıcı karşılar. 

(3) Tahsisin devri veya iptali halinde toplayıcıya verilen personel kimlik kartı imha edilmek üzere Büyükçekmece 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edilir. Teslim edilmeyen kimlik kartları ile ilgili her türlü 

sorumluluk toplayıcıya aittir. 

(4) Belediyeler, kendi sınırları içerisinde ikamet eden toplayıcılara öncelik vermek suretiyle sıfır atık bilgi sistemi 

üzerinden kayıt kontrolü yaparak ‘‘Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’’ düzenler. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı 

Kartında belediye ismi ve logosu, sıfır atık bilgi sistemi kayıt numarası, kartın düzenlendiği tarih yer alır, kartın 

üzerinde Belediye Başkanlığının imza ve mührü yer alır. Toplayıcı sadece kayıtlı olduğu belediye sınırları içerisinde 

toplama yapabilir. 

Kıyafet 

MADDE 21 - (1) Toplayıcı, mevsim şartlarına uygun olarak Müdürlükçe belirlenen kıyafeti giymek zorundadır. 

(2) Toplayıcı kıyafeti kaybetmesi veya yırtması halinde Müdürlükçe belirlenen kıyafeti en geç üç iş günü içinde 

temin eder ve masrafını kendi karşılar. 

Toplama Ekipmanı 

MADDE 22 – (1) Toplayıcı, Müdürlükçe belirlenen görselleri ve özellikleri belirtilen ekipmanlar ile toplama 

yapacaktır. 

Eğitim 

MADDE 23 – (1) Toplayıcıya, Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı 

sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve Sıfır atık belgesi verilen yerler 

haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlarda toplama yaparken uyması gereken kurallar 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği, 

26/06/2021 tarih ve 31523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı İş 

Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak eğitim verilir. 

(2) Toplayıcıya yılda en az bir defa olmak üzere 1’inci madde de belirtilen yönetmelikler doğrultusunda eğitim 

verilir. 

(3) Bu eğitimler, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce düzenlenir. 

Servis hizmeti 

MADDE 24 – (1) Toplayıcının çalışma alanında (Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar 

ile açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve Sıfır atık belgesi 

verilen yerler haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlar) çuvalının dolması halinde yenisiyle 

değiştirilmesi talebi Müdürlükçe karşılanır. 

(2) Toplayıcının çalışma alanından alınan malzemesi, Müdürlükçe Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde 

tahsis edilen alanına bırakılır. 

(3) Servis hizmeti sadece malzeme için verilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 

MADDE 25 – (1) Faaliyetten men dışındaki tüm uyuşmazlıklarda, Sıfır Atık Sokak Toplayıcısı Tahsis Komisyonuna 

başvurulabilir. 
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Yürürlülük 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükçekmece Belediyesi yürütür. 

 

 

                                                                                     BAŞKAN                                               ASLI GİBİDİR                                                                                                                        

                                                                         Dr. Hasan AKGÜN                                    Yılmaz ÖZDAMAR 

                                                                             Belediye Başkanı                                 Yazı İşleri Müdür V.  
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