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siRiNci söLüNt
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (l) Kırklareli Belediyesi' nin hizmet alanı olan merkez ilçesi sınırlarından ambalaj
atıklarının/değerlendirilebitir nitelikteki atıkların (kağıVkarton, plastik, metal, cam gibi aükların)
toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili
tedbir ve kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulamaya alınması, hem
kamu yararı hem de toplayıcılar için kaliteli ve disiplinli bir atık toplama sistemi oluşturarak ülke
ekonomisine katkı sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 - (|) 2810312022 tarihli 202216 sayılı Çevre, Şehircilik ve İkıim Değişikliği Bakanlığı
tarafından yayımlanan Atık Toplayıcıları Genelgesi hükümlerini kapsar.

Tanımlar
MADDE 4 - (l) Belirtilen hükümlerde geçen;

a) Atık: Üretim artıktarı hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tiir
ambalajı ve ambalaj malzemesini (Ambalaj/değerlendirilebilir (kağıt/karton, plastik, metal
gibi) atıklarını)

b) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı: Çevre, Şehircilik ve ikıim Değişikliği Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğünijn 29/0312022 tarih|i 202216 sayılı Genelgesinde bahsedilen,
atık toplayıcılarına verilen ismi,

c) Bakantlk: Çevre, Şehircilik ve ikıim Degişik|iği Bakanlığı'nı,
ç) Belediye: Kırklareli Belediyesi'ni,
d) Belediye Başkanı: Kırklareli Belediyesi Başkanı'nı,
e) Komisyon: Kırklareli Be|ediyesi'nce kurulacak komisyonu,
f) Çevre Lisansı: l0/9/20l4 tarihli ve 29l|5 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İ2in

Lisans YönetmeIiğinde düzenlenen lisansı
g) Geri Kazanllabilir Atlk Aktarma Merkezi: Çevre, Şehircilik ve İküim Değişikl|ği Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğijnijn 29103/2022 tarihli 202216 sayılı Genelgesinde
bahsedilen, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısının ambalajldeğerlendirilebilir atıklarını teslim
ettiği yerini,

h) Sıfır Atık Bilgi Sistemi: |2l07l20l9 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği
kapsamındaki atıkların yönetimi, atık miktarları, atık envanterinin oluşturulduğu ve
bilgilerinin girildiği entegre çevre bilgi sistemi uygulamasını,l 1
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Dayanak
MADDE 3 - (l) 5393 sayılı Belediye Kanunu, l608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı
Cezaiye Hakkında l6 Nisan l340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil
Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 02/04/20|5 tarih ve 293|4
sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, 261061202| tarih ve 3 l523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği ile l2l07/2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Ahk Yönetmeliği, Çevre, Şehircilik ve
iı<ıim oegişiı<ıigi Bakan[ığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğijnnn 28l03/2022 tarihli 2022/6 sayılı
Genelgesi ve yürürlükteki mevzuat hükiimlerine dayanmaktadır.



iriNci söLü}.ü
Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler
MADDE 5 - (l) Bağımsız sıfır atık toplayıcısı faaliyetinde bulunacak şahıslar l8 yaşını
doldurmuş olmak şartıyla, doğrudan Belediye'ye veya Belediye'nin işbirliği yapmakta olduğu
kooperatifldernek aracılığıyla kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile başvuruda bulunacaktır.

(2) Başvuru yapan bağımsız sıfır atık toplayıcısı şahısların bilgileri, Belediye tarafından İl/İlçe
Emniyet Müdürlükleri ile giincel olarak paylaşılacaktır.

(3) Başwrulara istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü'nce uygun bulunan şahıslar Belediye tarafından
kayıt altına alınacak, sıfır atık bilgi sistemine girişleri yapılacaktır.

(4) Belediye, sıfır atık bilgi sistemi üzerinden kayıt kontrolü yaparak, "Bağımsız Sıfır Atık
Toplayıcısı Kartf' düzenleyecektir. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartında belediye ismi ve
logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcısının fotoğrafı, adı-soyadı, kimlik numarası, sıfır atık bilgi
sistemi kayıt numarast, kartın düzenlendiği tarih, Belediye Başkanının imza ye miihrü yer
alacaktır. Toplayıcı sadece Belediye sınırları içerisinde toplama yapacaktır.

(5) Bağımsız sıfır atık toplayıcıları, komisyon tarafından belirlenecek olan uygun standartlardaki
eldiven, iş kıyafetleri, bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı ve atık toplamada kullanılan araçlarıyla
çalışacaklardır.

(6) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Ka(ı ve iş kıyafetleri, komisyon tarafından izin verilen kişiler
dışında başka kişilerce kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılması halinde kullananlar ve
kullandıranlar hakkında bu usul ve esasların 6, maddesinde belirtilen idari yaptırımlar
uygulanacaktır.

(7) Bağımsız sıfır atık toplayıcısı, Belediye tarafından şahsına verilen Bağımsız Sıfır Atık
Toplayıcısı Kartı ve standardı belirlenen iş kıyafetleri ile ancak Betediye sınırları içerisinde
faaliyet gösterecektir.

(9) Bağımsız sıfır atık toplayıcıları tarafından toplanan atıklar öncelikle Belediye'nin
kontrolündeki Geri kazanılabiIir Atık Aktarma Merkezine teslim edilecektir.

( 1 l ) Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına
yasaktır.

z

üb

ifade eder.

(8) Kayıt altına alınan şahısların ilçedeki çalışma saatleri, bölge özelliklerine göre komisyon
tarafından belirlenecektir. Bahse konu şahıs[ar, belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık
sistemine zarar vermeyecek şekilde çalışacaktır. Ek olarak, bu şahısların komisyonun belirlediği
esasların dışında faaliyet göstermesi halinde izinleri iptal edilecek ve bağımsız sıfır atık toplayıcısı
kartları geri alınacaktır.

(10) Bağımsız sıfır atık toplayıcıları tarafından kağdkarton, plastik, metal gibi değerlendirilebilir
atıklar türlerine göre ayrı ayrı toplanacaktır.



(l2) Atıklar bağımsız sıiır atık toplayıcıları tarafından toplanırken, çevreye rahatsızlık
vermeyecek ve gürültü yapmayacak şekilde, karıştırılmadan ve dağıtılmadan toplanacaktır.

üçüxcü BöLüM
Cezai HükümIer

cezai Hükümler
MADDE 6 - (l) Belirlenen kurallara aykırı davranan şahıslara, 1608 sayılı Kanunun l. maddesi
gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinin l, fıkrasında yazılı idari para cezası
verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yürürlük ve yürütme

Yürürlük
MADDE 7 - (l) Bu usul ve esaslar, Kırklareli Belediye Meclisi tarafindan kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 - (l) Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri, Belediye Başkanı yürütür.

.....l.....12022

Mehmet SiyamIGSİMOĞLU

Belediye Başkanı

},/
o,(,fu


