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T.C. 

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
 

 Amaç 

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Manavgat Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 

bünyesinde yürütülecek olan Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemektir. 

 Kapsam 

 Madde 2 - Bu yönetmelik Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta 

Müdürlüğü koordinesinde olan ve Manavgat Belediyesi sınırları dâhilindeki atık toplayıcılarının 

Çalışma Usul ve Esasları ile hukuki statüleri, görev, yetkileri ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını kapsar. 

 Dayanak 

 Madde 3 - Bu yönetmelik, 9.8.1983 tarihli ve 2872 saylı Çevre Kanunu, 12.7.2019 tarihli ve 30829 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nın 28.03.2022 tarih ve 3299554. sayılı (2022/6) Genelgesine dayanmaktadır. 

 Tanımlar 

Madde 4 - Bu yönetmelikte adı geçen; 

Belediye:  Manavgat Belediyesini, 

Başkanlık: Manavgat Belediye Başkanlığını, 

Müdürlük: Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Atık Toplayıcısı: Müdürlük tarafından yaka kartı verilen ve ilçe sınırları içerisinde toplama yetkisi 

bulunan şahsı, 

Geri Kazanılabilir Atık: Ambalaj Atıklarını (Kağıt-Karton-Plastik-Metal-Cam vb.) 

Çalışma Usul ve Esasları: Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Toplayıcıları 

Çalışma Usul ve Esaslarını ifade eder. 

Atık Aktarma Merkezi: "Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık 

Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen kriterlere uygun merkezlerdir. 
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Çevre İzin ve Lisans Belgeli Firma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü’nden 

Çevre Lisanslı Tesislerin yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak atıkların toplanması, geri 

kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliğe sahip işletmelerdir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

 Müdürlüğün Yetki ve Sorumlulukları 

 

Madde 5 – Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarihinde yayımlamış olduğu 2022/6 

sayılır genelge kapsamında atık toplayıcıları ile ilgili çalışmaları yürütür. Bu kapsamda Müdürlük 

tarafından yürütülen hususlar; 

 

1. Müdürlük, atık toplayıcısı başvurularını şahsen alır. Belediye tarafından yapılacak duyuru 

sonrasında; Manavgat ilçesinde ikamet eden ve Manavgat ilçesi sınırları içerisinde Atık 

Toplayıcılığı faaliyetinde bulunmak isteyen 18 yaş üstü şahıslar kimlik belgeleri, ikametgâh 

belgeleri ve adlarına çıkarılmış olan cep telefonu iletişim bilgileri, 2.5-3.2 ebatlarında 4 adet 

güncel vesikalık fotoğraf, yabancı uyruklu olanlar için ikametgah belgesi ve çalışma iznini 

gösterir belge ile Müdürlüğe başvururlar.  

2. Alınan müracaatları liste halinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve/veya İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’ne gönderir. 

3. İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve/ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen müracaatları uygun 

bulunanlar Belediye tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişleri yapılır. 

4. Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişi yapılan toplayıcıya belediye tarafından "Bağımsız Sıfır Atık 

Toplayıcısı Kartı" düzenlenir. 

5. "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" üzerinde Belediye ismi-logosu, Sıfır Atık logosu, 

Atık Toplayıcısının Fotoğrafı, Adı-Soyadı, Kimlik Numarası, Sıfır Atık Bilgi Sistemi Kayıt 

Numarası, Kartın Düzenlendiği Tarih, Belediye Başkanlığı’nın İmza ve Mührü yer alan 

kartlar atık toplayıcısına teslim edilir. 

6. Müdürlük, çalışması sırasında yaka kartı bulunmayan ya da ibraz edemeyen atık toplayıcısına 

Zabıta Müdürlüğü ile idari işlem uygular. 

7. Müdürlük ve Zabıta Müdürlüğü, Belediye tarafından belirlenecek standartlardaki eldiven, iş 

kıyafeti ve bağımsız sıfır atık toplayıcı kartı ve atık toplamada kullanılan araçlar ile 

çalışmasını sağlar. 

8. Müdürlük ve Zabıta Müdürlüğü, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı ve iş kıyafetleri izin 

verilen kişiler haricinde kullanılmasını engellemek için gerekli denetimi sağlar. Tespiti 

durumunda Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı hakkında idari işlem uygular. 

9. Müdürlük ve Zabıta Müdürlüğü atık toplayıcılarının Belediye sınırları içerisinde sabah 05:30 ile 

akşam 24:00 saatleri arasında çalışmalarını sağlar. 
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10. Belediye, kayıt altına alınan kişilerin belediye tarafından belirlenen zaman dilimlerinde 

çalışmasını denetler. Belirlenen saat dışında çalışanlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

ilgili maddesi hükmünce para cezası uygulanır.  

11. Belediye, Sıfır Atık sisteminin veriminin arttırılması amacıyla izleme çalışmalarını yürüterek, 

sistemin etkinliğini sağlar. Sistemin aksamaması için gerekli iyileştirmeleri yapar. Gerek gördüğü 

takdirde mahallelerde ki atık toplayıcı sayısını ve/veya çalışma saatini yeniden düzenler. 

12. Atık toplayıcıları tarafından toplanan atıkları Belediye’nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine, 

veya Belediye sınırları içerisinde bulunan Çevre İzin ve Lisans Belgeli Atık İşleme 

Tesislerine teslim etmesi konusunda Müdürlük gerekli bilgilendirmeleri yapar. 

13. Müdürlük, atıkların (kâğıt, plastik, metal, cam vb.) türlerine göre ayrı ayrı toplanması 

konusunda atık toplayıcılarına bilgilendirme yapar. 

14. Atıkların bu usul ve esaslara uygun olmayan kişilerce toplanması, taşınması ve depolanması 

durumunda Zabıta Müdürlüğü 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi hükmü 

gereğince cezai işlem uygular. Gerektiğinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve/veya İlçe 

Jandarma Komutanlığı’ndan destek alarak sistemin çalışmasını engelleyenlere müsaade 

edilmez. 

15. Toplanan atık miktarları, Bakanlık’ın çevrimiçi sistemlerine (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) 

toplayıcının teslim ettiği Çevre İzin ve Lisanslı Tesis (genelgenin uygun gördüğü) veya 

Belediye tarafından düzenli olarak veri girişi yapılarak bildirilir. 
 

 Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarının Görev ve Sorumlulukları 

Madde 6 – Atık toplayıcıları, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yayımlamış 

olduğu genelge uyarınca çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda;   

1. Atık toplayıcısı belediyenin belirtmiş olduğu (şahsen müracaat) şekilde başvurusunu yapar. 

Başvuru Koşulları: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya geçici T.C kimlik belgesi sahibi olmak, 

b. 18 yaşından gün almış olmak, 

c. Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde ikameti bulunmak, 

d. Geçimini sıfır atık toplayıcılığından sağlamak, 

e. Herhangi bir iş kolunda aktif sigortalı olmamak, 

2. Başvurusu kabul edilen atık toplayıcıları, Belediye’nin belirlemiş olduğu "Atık Toplayıcıları 

Çalışma Usul ve Esaslarını" dikkate alarak çalışacağını taahhüt eden bir taahhütname 

imzalar. 

3. Müdürlüğün belirlemiş olduğu kıyafet, araç ve ekipmanlarını temin ettikten sonra kendisine 

temin edilen "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kimlik Kartı" ile çalışmasına başlar. 

4. Toplayıcının atık toplama esnasında uyması gereken kurallar; 

a. Atık aldığı noktalarda çevreyi kirletmeyecek ve dağınık bırakmayacaktır. 

b. Atık aldığı çöp konteynerini yerinden oynatmayacak ve aksamlarına zarar vermeyecektir. 

c. Atık toplama ve taşıması esnasında yanıcı madde (sigara, çakmak vb.) kullanmayacaktır. 

d. Atık toplayıcıları, Belediye’nin mevcut toplama sistemine (İşletmelerde bulunan 

konteynerler, kafes ve toplama kutuları, mobil atık getirme merkezleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarının yapı ve müştemilatına) zarar vermeyecek şekilde çalışmalarını yürütecektir. 
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e. Atık toplayıcısının atık alma esnasında izinsiz aldığı ya da zarar verdiği durumlarda 

Emniyet ya da Jandarma tarafından gerekli işlemler yürütülür. 

f. Atık toplayıcılar, sadece ambalaj atıklarını (Kağıt, Karton, Cam, Plastik vb.) toplayabilir. 

Bunlar haricinde hiçbir geri kazanılabilir atığı (Atık Pil, Elektrik-Elektronik Atık, Atık Yağ, 

Tehlikeli Atık vb.) toplayamaz. 

g. Atık toplayıcıları; geri dönüştürülebilir atıklar için yerleştirilen ekipmanlar (konteyner, 

kafes, mobil atık getirme merkezi v.b.) ile kamu binalarından, her türlü konut, site, bina, 

işyeri, alışveriş merkezleri, turizm tesislerinden v.b. yerlerden atık toplayamazlar. Sadece 

evsel atık biriktirmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yerleştirilmiş 

ekipmanlardan “Diğer Atık (Çöp) Konteynerleri” atık toplayabilirler. İlçemizde konteyner 

sistemi uygulanmayan merkez mahallelerde, atık toplayıcısı yanında bulundurduğu 

sızdırmaz poşet içerisinde atık bulunan poşetleri açarak ambalaj atıklarını ayrıştırdıktan 

sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde poşetin ağzı sıkıca kapatılarak tekrar aynı 

noktaya bırakılacaktır. Bahse konu ilgili kullanılacak olan sızdırmaz poşeti atık toplayıcısı 

kendi imkanları ile temin edecektir. 

5. Atık toplama esnasında patlayıcı özellikli ya da çevreye zarar vermesi muhtemel bir obje 

(bomba, zehirli/kimyasal atık vb.) ile karşılaşması durumunda gerekli birimlere (emniyet, 

itfaiye, jandarma, belediye vb.) haber verecektir. 

6. Kendisine temin edilen "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” kişinin boynunda veya 

yakasında görünür şekilde asılı bulunacaktır. 

7. Atık toplayıcısı sadece Belediyenin belirlemiş olduğu saatler içerisinde çalışma yapacaktır.  

8. Bağımsız sıfır atık toplayıcısı kullanmış olduğu kıyafet ve kimliği kendisi dışında kimsenin 

kullanmasına izin vermeyecektir. 

9. Bağımsız sıfır atık toplayıcısı Belediye tarafından belirlenen yazlık/kışlık kıyafet, araç - 

ekipmanlar dışında kıyafet, araç - ekipman kullanmayacaktır. 

Bağımsız Sıfır Atık toplayıcısının kullanacağı kıyafet, araç - ekipman atık toplayıcısı  

tarafından temin edilecek olup, Belediye tarafından istenilen özellikler aşağıda 

belirtilmektedir. 

a. Yazlık Sıfır Yaka Gri Renk T-Shirt (Sol göğüste sıfır atık logosu sırt kısmında 

Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı) şeklinde olacaktır. Ayrıca T-shirt üzerinde kollarda ve 

sırt kısmında yazı altında en az 3 cm genişliğinde gri renk reflektör şerit bulunacaktır. 

b. Kışlık Gri Renkte Mont/Sweatshirt (Sol göğüste sıfır atık logosu sırt kısmında 

Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı). Ayrıca mont/sweatshirt üzerinde kollarda ve sırt 

kısmında yazı altında en az 3 cm genişliğinde gri renk reflektör şerit bulunacaktır. 

c. Nitril veya Pamuklu Örgü Bilekli İş Eldiveni bulunacaktır. 

d. Kullanılacak araç motorlu ya da motorsuz en az 3-4 m
3
 taşıma kapasiteli olacaktır. 

Araç üzerinde Sıfır Atık Logosu olup, görünür şekilde üzerinde yeşil renkte "Bağımsız 

Sıfır Atık Toplayıcısı" yazacaktır. Araç üzerinde aydınlatma yok ise reflektör 

bulunacaktır. Motorlu araçların bakım onarım, sigorta vb. işlemleri atık toplayıcısı 

tarafından yapılacaktır. 
 

10. Toplanan atıklar, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma usul ve esaslarda 

belirtilen yerlere teslim edilecektir. 
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11. "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" kaybedilmesi durumunda en geç 3 (üç) iş günü 

içerisinde Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verilecektir. İlk defa 

verilen "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” Belediye tarafından ücretsiz olarak temin 

edilecek olup, kayıp-çalıntı veya yenileme durumunda Belediye tarafından her yıl gelir 

bütçesinde gösterilen ücret ödenecektir. 

12. Atık Toplayıcısı, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ya da tehlike yaratacak hal ve 

hareketlerde bulunmayacaktır. 

13. Atık Toplayıcısı, Belediye sınırları içinde topladığı atıkları Belediye sınırları dışına 

çıkarmayacaktır. 

14. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan atık toplayıcılarına atık toplayıcıları ile ilgili Zabıta 

Müdürlüğü tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi hükmünce para 

cezası uygulanır.  
 

 

 Lisanslı Firma ve Atık Aktarma Merkezlerinin Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 7- Yayımlanan Atık Toplayıcıları Genelgesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü tarafından lisanslı olup belirtilen hükümlere uygun çalışmalarını yürüten firmaların 

görev ve sorumlulukları; 

1. Bölge sınırları dışında ki toplayıcılardan atık alımı yapmayacaktır. 

2. "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı'' bulunmayan toplayıcılardan atık almayacaktır. 

3. Toplanan atık miktarlarını aylık olarak diğer ayın ilk haftası Belediye’ye üst yazı ile 

bildirecektir. 

4. Atık toplayıcılarından atıkları tartarak piyasa koşullarına göre teslim alacaktır. 

5. Atık toplayıcılarından teslim almış olduğu atıkları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemine düzenli olarak girecektir. 

6. Geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri "Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'' da belirtilen genelgede 

yayımlanan şartları taşıyacak bu şartları muhafaza edecektir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

YASAKLANAN EYLEM VE DAVRANIŞLAR, BAĞIMSIZ ATIK TOPLAYICISI 

KARTININ İPTALİ VE ATIK TOPLAYICILIĞI İZNİNİN SONA ERMESİ 

 

 Yasaklanan Eylem ve Davranışlar  

 

Madde 8 -  Yasaklanan eylem ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir, 

a) Atık toplarken bu yönetmelik ve Müdürlük talimatlarında yer alan uygun kıyafet, ekipman 

ve kimlik kartı olmaksızın faaliyette bulunulması, 

b) Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ya da tehlike yaratacak hal ve hareketlerde 

bulunmak, 



6 
 

c) Toplanan atıkların Belediyenin uygun gördüğü şartlar dışında üçüncü şahıslara ya da 

firmalara satmak veya teslim etmek, 

d) Toplanan atıkların belediye sınırları dışına çıkarmaya çalışmak ya da çıkarmak, 

e) Kimlik kartını bir başkasına vermek ya da başkasının kimliğini kullanmak, 

f) İlçe sakinlerine karşı olumsuz hal ve hareketlerde bulunmak, 

g) Müdürlük personelinin göreve yönelik talimatlarına karşı gelmek ya da uygulamamak, 

h) Bir asayiş olayına karışmak, 

i) Atıkları ayrıştırmadan toplamak, 

j) Geri dönüştürülebilir atıklar için yerleştirilen ekipmanlar ile umuma açık işyerleri ve 

kamu binalarından, her türlü konut, site, binalardan, turizm tesisleri v.b. yerlerden 

atık toplamak, 

k) Atık Toplayıcısının başka bir işkolunda çalışmasının tespit edilmesi ya da SGK kaydının 

tespit edilmesi, 

l) Bireysel Atık Toplayıcısı Taahhütnamesinde belirtilen kurallara uymamak, 

 

 Bağımsız Atık Toplayıcısı Kartının İptali ve Atık Toplayıcılığı İzninin 

Sona Ermesi 

 

Madde 9- Bağımsız Atık Toplayıcıları 8. maddede açıklanan eylemleri yapmaları halinde 

hakkında tutanak tanzim edilir ve Müdürlükçe tutanaklar dosyalanır. 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun ilgili maddesi hükmünce ilk 2 (iki) tutanakta para cezası uygulanır. Hakkında 

tutanak tanzim edilenlerin 8. maddede açıklanan eylemleri 3. defa tekrarlanması durumunda 

Bağımsız Atık Toplayıcısı Kartı iptal edilir ve izni sonlandırılır. Kart iptali ve iznin sonlanması 

yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir, ilgiliye ulaşılamaması halinde sistemde kayıtlı numarasına SMS 

atılır. Tebliğ tarihi ya da SMS tarihi itibarıyla Atık Toplayıcısı Belediye sınırlarında atık 

toplama yapamaz.  
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 
 

 Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler 

Madde 10- Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelikte hüküm 

bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve Başkanlık talimatlarına uyulur. 

 Yürürlük 

Madde 11- Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik, Manavgat 

Belediyesi Meclisinin onaylamasını takiben 3011 sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

Madde 12- Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik hükümlerini, 

Manavgat Belediye Başkanı yürütür.  


