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MahaLLelerde Atak Top.Laylcllaran Geri Kazanalabi]ir Atlklarr Diğer Atrkfardan
Kaynağlnda Ayr] Topfamasrndaki Çalaşma Usu1 Ve Esaslar1 Hakklnda Yönetnrelik'in
Belediye Mec]-isince görüşü-Lerek değerlendiri-Lnesi

MEcı,İs BAşKANI : Ahmet öKü ZCüOĞLU (Be.L ediye Başkanl)
KAT]LAN urEIJR : A-Li ZENGİN, Bi]ge ALTAN, Remzi ŞİRİNoĞLU, Ha]iL KoÇ, Mehmet
Hanifi AYDIN, Al-i ARSLAN, Metin YAŞAR, Aynur DAĞ, AyŞe MUSAL, Cihan Y]LDIRIM,
MuŞtafa ARIKAN, Mehmet At]_f ERDEM, Enir ENGİN, Bilgehan NOYAN, Metmet satkr YÜCE,
Yllmaz CAŞKA, Mehmet ERDAI,, Çağrr oğuzatp COŞKUN. Muhamned Hüseyin Ati ÇAMLIBEL,
YalÇln Kos.
!.1AZERETLi KATI!ııAYA}I ÜrErER: İbrahiİı Us],U, Halis ÖZCAN, Erdiı DAĞDELEN, Bayran
YİĞiT, l\hmet KÖsEoĞLU, Fedayi KOZAN. Ahmet h:ANDEMİR, Hafi] MERES.
}rAzERETsİz KATILİ.'AYı}ı (İynısn: Muzaffer KARAKAYA/ Erneti AKÇA, Ahmet ENÇ.

KARAR No : 255
Gtindeu No: 11
Belediyemiz ÇevIe Koruna Ve Kontrol Müdürlüğünce hazlrlanan "Manisa AfaŞehir

Belediyesi sfnar]ar1 Dahifinde Kalan Mahal.Leferde Atak Top]ayrcllarln Ger.i
Kazanrlabilir Atlklarr Diğer Ataklardan Kaynağrnda Ayra Toplamaslndaki ÇalrŞna
Usu] ve EsasLara Hakkanda Yönetme]ik'in Belediye Meclisince görüŞülerek
değerlendiri lmes ine a.j_t gündem maddesinde;

Konuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yazrlan 3I.08.2a22
tarihli ve 22a68 sayılı yazrnrn Meclise okunmas.ryfa;

"Hamnadde ve dağan kaynak7aran etkin yönetini ile Sijrdürülebi]ir kafkrllna
ifkeferi doğruftusunda atlk yönetini SijIeÇlerinde Çevre ve insan sağJığın7n ve tüm
kaynakfarln korunmaslna hedeffeyen 31ffr atak yönetln sjsteminjn kuru]naSana,
yayq]nfaştrra fma S 1na , qef iştiri 7ne5 ine iz7enmesine, finansmanına, kaylt a]tlna
af ],narak be fge fendir ifneS ine ilişkin genef ilke ve esa5laflİ beflrfenneŞine
yönefjk ÇevIe ŞehirCilik ve İklin DeğiŞikliği Bakanllğa taraf7ndan hazarlanan
Saf7r Atık Yönetne7iği 12/07/2019 tarihfi ve 3a829 sayaf7 Resmi Gazete de
yayfm7anmaŞt7r.

Söz kanusu Yönetmefikte; İf sınır7arı jçeİjsjnde İ]. Sıfır Atak Yönetin
sısteni Pfanü dağruftuŞunda mahaffi idare7erce s]fr. At]k yönetin sisteIajnin
kurü].ma'ü, uygüfannaSa ve işbir7iği iÇeriSinde çalışllmasını temin etne qörev Ve

sorunfufuğu nafki idare amirferine verifniŞtir.
S7far Atak yakfaşana doğruftUsunda; be7ediyelerin kaynağında ayr7 tapfana

faaljyetferine öncefik vernesj, Safar At7k YönetneJ_iği kapsam7nda nijlki 1dare
anirferinin koordinasyonunda her biriktirifen at7kfar7n birbirJeriy7e
kar7ştlrafmadan topfanmaSana yöne7ik aftyapanln o]uştDru7maSa, geliştirilip
ya yg ı n 1a şma s ı- ge rekme k ted1 r.

Bu dOğruftuda, pfastik, kağJ.t ve netaf gibi değe r 7endi r i]ebi7 ir ax7k]aİln
top]annas7 konusunda herhangi bir işfetneye bağfa ofnaks7z7n atlk topfaylcafağ7
yapan7ar ile ilgi7i ek'te taraffaranLza verifen tedbir ve kararfar doğrq7tüSunda
düzenleneferin yapı7arak uygu]amafarda bufunufnasa iÇin nijdürfüğümüzce hazlr7anan
yönetne7iğin necf is gündeninde qörüŞüLnesi hususunda,,

GöriiŞferinize arz ederim. "
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MANİSA ALAşEHİR EELEDİYESi S]NİRIiRI DNüİLİNDE KALAN MAIIALLEıJERDE ATIK
TOPLAYICILARININ GERİ KAZANIIiBiLİR ATIKİARI DiĞER ATIIC.ARDAN KAYNAĞINDA AYR]

ToPLAMASINDAKİ çeırşıa usuL VE EsAslnRI ıIAKKINDA YoNEI1{ELtK

1.Atl.k ToPlayıcılarının ÇalJ-şDa Konusu
Alaşehir İlçe srnrrlarr içerisinde oLuşan atfkfarrn (Caro, ıneta1, plastik,

kağlt ve karton) evseL niteLikli atakfardan ayrr toplanmas1 taŞlnrnas1,
ayrlştırr_Lmasl ve değerlendirilınesi işinin, herhangİ bİr İşletmeye bağf1
ofmaksazln atak topJayıcı7ığı yapan vatandaşlarJa ilgi71 2022/6
Sayffr Bakanfık Gene7gesi kapsamında ser.best ofarak atak
topJayıcılığı yapan7arı "s-ıfır atJ-k bifqi sisteni" i7e kayıt a]tana
a].arak yetk i fendirifmes i ve ça7ışmasını kapsamaktadır,

2. Atık Top].ayl.cJ-].ığJ, Yapacak Şahıa].ar
Atak toplaylcls1 tüm işIer:. 2o22/6 sayrLr Bakanlak GeneLgesi doğru]_tusunda

ve Belediye Mecfisinden geçen Ça]lşma usu.L ve esasfar ÇerÇevesinde yapacak,
Belediyece verifen talirnatlara uyacaktrr.

Atrk toplaylC1 faaliyetinde buLunan Şahaslar, faaliyet göstereceği
ALaŞehir Belediyesine kimlik numaras1 Ve iletişiın bilqileri ile baŞvuruda
bulunacak, 1B yaş ve üzeri şahrs]arın başvuruları değerlendirmeye alanaCaktar.

BaŞvuru yapan bağlrnslz slfar atrk t opf ayfcı lar lnan Afaşehir Belediyemize
yapmrş olduklarl' başvuru]ar. Befediyemizce 1fçe Emniyet Müdürfüğüne ve llçe
Jandarma Komutanlağana bildirilir, uygun bulunanlaIan bilgileri Beledlye§ıize
bildirilir.

Afaşehir Belediyesince uygun bufunan başvurufardaki şahfŞlar Afaşehir
BeLediyesince kaylt altana alanlr. slfaI atak birqi sistemine giIiŞleri
yapılrr.

A]aşehir İıçe s.rnlrlar1 içerisinde ikamet eden atlk toplayacafarana
öncefik verilir ve srfır atlk bilgi sistemi üzerinden kaylt kontrolü yapllarak
"Bağ}nsrz Saflr At.rk Topfayacasr Kartr" AlaŞehir Belediyesince düzenfenir.

Top-Lay]-ca sadece kayrtla o1duğu Belediye sanrrLarr içerisinde toplama
yapab Llir.

3. Çalışt!rı1acak Araç].ar, Araçlara iıişki.n Şartlar ve A_raç].alda
BulundurulDaaa zorun].u EtipBan]-ar ve Montaj.]-ar

Atrk toplay]- cl s.ün]n motor, bisik]et Veya araclnln arkaslndaki atlk toplad.rğ]
kasa, atlk Çuva.Lr kapa].r 01acak, at.rk]ar dlşarıdan görürımeyecek Ve Çuva-Lln veya
kasanan so-L ve sağ yanlnda "Afaşehir Belediyesi" yazrsr, Belediye fogosu
buLunacaktlr.

Kulfanılan araçLar mesai sonunda yakanlp teniz]eneCektir. Kesinlikle kirli,
qiydirınesi, yazıIarı veya ]-ogosu eksik, çirkin görününlü araçLarla Ça]rşma
yapa ]mayacakt].r .

4. Ataklar].n ToP].anması, Taşarıması ve Ayraşt:-r1].Dası
Atlk t opfaya ca 1ar.rnrn Alaşehir Be]-ediyesi taraffndan bel"irlenen zaman

dilinlerinde ve mevcut safar atrk sistenıine zarar VermeyeCek Şekilde çalrşmasr
zorunludur. Toplama işine saat OB:00,da baŞlanacak ve saat 18:00 son bulacaktlr.

ALaŞehir BetediyemizCe anıbalaj atakfara oluŞturan satfŞ noktalara Ve
mahaLlerdeki geİi kazanrlabilir atlk]aran atalmasa için yerfeŞtirilen
kontevnerLerden at1klar bağlmsfz sıfrr at]"k top]ayrcas.r taraflndan
t oplanmayacaktar ve konteynerfer hor kulfanafmaya cak, zarar VeriLmeyecektir. -

yukarrda bahsedilen zaman difiminde ve mevcut slfrr atak sistemine zarar
veri]mesi Belediyemizce beLirlenen esaslar drşrnda faaliyet gösteri.lmesi drırrımunda
i zinler iptal ed j,.Lece kt ir



T
AIAşEHİR

MECLİs

.c
BELEDİYEst
KARARI

Atak toplayıcr taraflndan topLanan atlklaran, önce]_ikfe A]aşehir
Be]ediyeslnin atlk getirme merkezi ve geri kazan1labilir atak aktarma rnerkezlerine
veya Be.Lediye stnıIlar1 içerisinde bu.lunan Çevre ]isansI1 atak işleme tesislerine
teslim edi.lmesi esast!r. Bu atf k.Lax tartlf]-r ve piyasa koşullar] göz önünde
bu],unduIu]arak alrnrr.

Atlk toplaylclfarf tarafJ,ndan kağat, plastik ve metal gibi
değerl endiri febil ir at]-klarrn türlerine göre ayra ayrr toplanmas] esastrI.

Toplanan atıklar Bakanllğln çevriıniçi sistemlerine top.Laylc.1nan tes.Lim
ettiği 1isansla İşletrne veya Belediye tarafandan düzenLi veri girişi yaplfarak
bildiril-ir.

Atrklarln izin verilmeyen kişiler tarafrndan topLalrmas1, taşfrmasr ve
depolanmaslna Alaşehir Befediyenizce hiçbir şekilde müsaade edilmez. GüVenliğin
tenini iÇin zablta Müdürfüğünce etkin mücadele edi-Lir. ItÇe Enniyet Müdür-Lüğü ite
ilçe Jandarma Konutanf.rkfara tarafandan gerektiğinde Beledlyernize destek sağlanlr.

5. At]-!r ToPlayıcanJ-n Giyec€kl€li ve ozeı].ilr].€ri
Atak Top.Laylca her gün temiz giyiınli ve bakrmlr o1acaktar. Atak

toplaylcüs1 iş kryafetlerini temin etmek.le ve mesai saatinde iş kfyafetlerini
eksiksiz giymekfe yükünlüdür. Toplaylc]Laran iş kayafetlerinin eksik, hata11,
arrzala o1masa veya çallşma sarasanda giyi]neınesi nedeniyle ofuşacak tüm
olunsuzlukLardan toplayacl sorumLudur.

AtJ,k Topfayrclsl çafaştlğr süre içinde e]diven, iş klyafeti, bağamsaz slflr
atak toplayrcls1 kartf Ve atfk toplamada kullanacağr araç ve ekipman-larla
Çallşrr. 1şçi sağLrğı Ve iş güvenliği ire ilgiti her tür]ü sorumluluk Atlk
Toplayacrsana aittir.

Bağrms.rZ safar atrk toplay1c.rsa kart1 ve iş kayafetleri, .izin verilen
kişiler dlşlnda başka kiŞilerCe kul]ana]amaz, kullanlfanlar ve ku]landrran-Lar
hakk.rnda idari iş-Lern yap.r]ar.

5. Denet1eae
Bölgenin topLama, taşrma ile itgili yapllan iŞlerini Alaşehir Befediyesi

ÇeVre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü denet]eyece kt ir. UyguLarnalarda ilgili
mevzuata ve meclis onayla ça].rşna usu1 ve esaslara uygun hareket edi]ecektir,
Yap1-1an denetim ve kontrolLer sonucunda qörülen eksiklik, uygunsuzluklar,
mevzuata aykarr Ve nuhalif uygulamalarla ilgili cezai yaptlr]mlar Çevre Koruma
ve Kontro1 Müdürlüğü taraf]-ndan hazaIlanan raporlar doğru.Ltu5unda
uygufanacaktlr.

Atak Toplayrcrsa ku.Llanacağl. araçlara ilişkin veriler (pLaka, marka.
tip, nodel,) ile ekipman. envanter fisteleri idarernize sunıılacaktrr.
Kullanllacak araÇlarln, malZemelerin, giyecekferin ve teçhizatrn uyqunluk
kontrolü yapalacaktlr.

7. Atr-k ToplayıcısınJ-n Çatl.şDa3l.ndan Doğan sorrıllufuk
Atak Toplayacrsr Vatandaşa ve işin evsafana uygun olmayan davranf ş lar andan

sorumludur. AraÇLar çal]şrrken bölge halkınr gürültü yaparak, klakson ça,larak
rahatsaz etmeyecektir. Hangi sebeple o.Lursa oLsun kişi Ve kurufuŞlardan yaprlan
hizmetin karşılrğı olarak ayni veya nakdi herhang.i bir bede1 ta]ep
ediLmeyecektir. Vatandaş.Lara karşr daima saygal1 ofunacaktar.

Atlk top]ayacas1 iş güvenliğinin sağ]anmasr iÇin ilqili Kanun Ve
Yönetmelikler uyaranca her türlü tedbiri almak zorundadar. Bu amaÇla gerekli
tüm harcama.Larr yapacaktar. Atak toplaylca taraflndan temin edilecek tüm araÇ,
gereç, teçh.izat, malzeneler ve giyeCekler işin eVŞafana uygun, işçi sağflğ1 ve
iş güvenliği mevzuat1 ve standartları gereklerini sağlayacak tip ve niteLikte
o]acaktar. Herhangi bir nedenle meydana gelecek iş kazasr velveya doğabi]ecek

i sorum.Luluk Atak ToplayaCısrna
snasanda iş Kanunu'nun i lgil i

tazminat talepleri
Top.LayaCasa işin
u].nak z

yürütü 1rn

huk
esi

maddi, manevi
aittir. Atlk
hükümlerine de u ad1]:.
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Atrk Toplayrcısr T.C. Anayasasa hükürnlerine. iş kanunu iLe işçi sağLrğr
ve iş güVenliği nevzuat1 ve standart-Larlna, işçi sağlağ1 iş güvenliği
tüzüğüne. sosya1 sigortalar. kanununa, karayo.1.Lar1 trafik kanununa. Çevre
kanununa, atak yönetj,mi yönetnüeLiği ite iŞin evsafanrn gerektirdiği tün
i 1gi 1i mevzuat.Lara uymak zorundadarlaI.

8. Anlaş!ıazJ'ıklarln ÇözüDü
Bu Çal,rşma usuf Ve esaslarrnda, ek-Lerinin uygtulanma s rndan doğabilecek her

türLü anlaşmazllğan çözümünde Ataşehir MahkemeLeri yetki]idir.

9 Bu yönetme]ik Beledj,ye Meclisinin kabuLü tarihinde yürür]üğe girer.

Konunun mectis taraflndan gÖrüşüLııes inde i 5393 say111 Be]ediye Kanununun
IB/m maddesine istinaden söz konusu yönetnıeliğin kabufüne, yönetnıeliğin
Belediyemiz İfan servisi ve Belediyemlz Web sitesinde yayanlanna§rna, oturumda
mevcut tün üyelerin ve Belediye Başkanlnrn evet oylartyla oybirliğiyle karar
verildr
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