
BAĞIMSIZ SIFIR ATIK SOKAK TOPLAYICILARI İÇİN KAYITLARIMIZ BAŞLIYOR. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir işletmeye bağlı 

olmaksızın kağıt, plastik, cam ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplayıcılığını yapanlarla 

ilgili olarak 28/03/2022 tarihli ve 2022/6 sayılı atık toplayıcıları genelgesi yayımlanmıştır. 

Genelge kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sıfır atık bilgi sistemine 

kayıt olma zorunluluğu gelmiştir. 

Atık Toplayıcıları Konulu Genelgede belirtilen hususlara istinaden Karacabey Belediyesi olarak 

“KARACABEY BELEDİYESİ BAĞIMSIZ SIFIR ATIK TOPLAYICILARININ ÇALIŞMA 

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” hazırlanmış olup, aşağıda yer alan başvuru 

formu ve istenen evraklar ile 17 Mart 2023 tarih saat 17.00' ye kadar eksiksiz şekilde İklim 

Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü' ne (Runguçpaşa Mah. Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey 

Belediyesi 3. kat) başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. 

Kayıtlar, Belediyemize başvuran ve çalışma izni verilen bağımsız sıfır atık toplayıcıları/sokak 

toplayıcıları arasından yapılacaktır.  

Çalışma izni yalnızca Belediyemizce belirlenen şartlara uymayı taahhüt eden atık toplayıcılarına 

verilecektir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI: 

1. 18 yaş ve üzerinde olmak, 

2. Karacabey ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak, 

3. Kimlik Belgesi ile bizzat başvuru yapmak. 
 

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR: 

1. Başvuru formunun doldurularak imzalanması, 

2. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

3. 3 adet güncel fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş), 

4. İkametgâh belgesi, 

5. Yabancı uyruklular için pasaport veya göç idarelerine kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ: Başvurular 17/03/2023 tarihi  saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. 

  

BAŞVURU YERİ: Karacabey Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (Runguçpaşa 

Mah. Cumhuriyet Alanı No:1 3. Kat) 

 

KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ATIK TOPLAYICILARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN 

ŞARTLARDA ÇALIŞACAKTIR: 

 

a) Müdürlükçe adına Bağımsız Atık Toplayıcısı Kartı düzenlenen şahıslar yine Müdürlükçe 

kendilerine tebliğ edilen görev alanında çalışırlar. Müdürlükçe bu Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğe uygun olarak uyulması gereken kurallarla ilgili Bireysel Atık Toplayıcısı 

Taahhütnamesi çıkarılır ve atık toplama izni verilenler tarafından imzalanır. İzin alan atık 

toplayıcıları bu taahhütnamede ve Usul ve Esaslarda yer alan kural ve koşullara uymak 

zorundadır. Uymayanlar hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ve bu 

Usul ve Esasların 8. Maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 



b) Çalışma saatleri (Müdürlükçe aksi bir karar alınmadıkça) 06:00 – 18:00 ve 18:00 – 06:00 

saatleri arasında olmak üzere 2 grup halinde düzenlenecektir. Müdürlüğün bu saatleri 

denetleme yetkisi bulunmaktadır. 

c) Atık Toplayıcıları haberli ve habersiz olarak Müdürlük ve Zabıta Müdürlüğü personelince 

günlük denetlenir ve kontrol edilirler. 

d) Atık Toplayıcıları Müdürlükçe belirlenmiş kıyafet ve kimlik kartı ile çalışmak zorundadırlar. 

e) Atık toplama faaliyeti evsel ve geri kazanılabilir atık biriktirmek için İklim Değişikliği ve Sıfır 

Atık Müdürlüğü tarafından yerleştirilmiş kutulardan yapabilirler.  

f) Atık Toplayıcıları, umuma açık işyerleri ve kamu binalarından, her türlü konut, site, 

binalardan atık toplayamazlar.  

g) Atık Toplayıcılarının topladığı atıkları günlük olarak Belediyenin kontrolü altında ilçe sınırları 

içerisinde bulunan lisanslı toplama ayırma tesisine tartılarak teslim edilir.  

h) Atık Toplayıcıları Müdürlük personelinin yazılı/sözlü olarak vereceği talimatlara uymak 

zorundadır. 

i) Atık Toplayıcıları kâğıt, plastik, cam ve metal atıkları türlerine göre ayırarak lisanslı firmaya 

teslim etmek zorundadır. 

j) Atık toplayıcısı kartını kaybettiğinde aynı gün Belediye ilgili birime bildirmekle yükümlüdür, 

aksi halde atık toplama işlemini gerçekleştiremez. 

k) Atık toplayıcısına verilen yazlık/kışlık iş kıyafetleri ve bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı, 

toplayıcının işi bırakması halinde Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne 

teslim edilir.  

l) Atık toplayıcıları, atık toplamada kullandıkları araçları temiz tutmak, motorlu araç 

kullanıyorsa ehliyetli olmak ve uyarı levhası bulundurmak zorundadır. 

 

  

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN DİĞER ATIK TOPLAYICILARININ TESPİTİ HALİNDE 

ÇALIŞMALARINA DERHAL SON VERİLECEKTİR.  

 

İLAN OLUNUR. 

 

Karacabey Belediye Başkanlığı 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 

0224 676 86 40  

 

  


