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   Amaç 

Sürdürülebilir bir entegre atık yönetim sisteminin sağlanması, geri kazanılabilir 
atıkların diğer atıklar ile karışmadan ikili toplama sistemi ile kaynağında ayrı 

toplanması ve geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemlerin 
belirlenmesi gerekmektedir.   

 
 

Atık üretiminin en aza indirilmesi, doğal kaynakların aşırı kullanımının 
azaltılması ve üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri dönüşümünün 
sağlanarak, atıkların ekonomik bir girdiye dönüştürülmesi ve atığın enerjisinden 

faydalanılmasına ilişkin sorumlulukların belirlenmesi amacıyla  
ve   

26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine dayanılarak  

Katı Atıkların İkili Toplanmasına İlişkin Genelge  
hazırlanmıştır. 

 



Toplama Sistemi 

Belediye/birliklerin öncelikle ikili toplama sistemine geçiş yaparak, atık kumbaraları 
ve atık getirme merkezleri, maddesel geri kazanım tesislerini oluşturmaları, bu 

sistemleri takiben ayrı toplama sistemine geçiş yaparak kompost, biyometanizasyon 
gibi geri kazanım teknolojilerinin faaliyete geçirmeleri gerekmektedir.  

  
Bu amaçla evlerde çöplerin biriktirilmesi iki ayrı torba içinde yapılacaktır.  

 

   Mavi torba  

(Karton kutular, kâğıtlar, tüm plastikler, cam, teneke 
kutu vb.) 
 

Sarı torba  

(Mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları vb.) 
  



Atıkların toplanmasında; 
 
 yırtılmaya, delinmeye ve taşımaya dayanıklı, 
 orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve 
körüksüz olarak üretilen,  
 çift kat kalınlığı 80 mikron olan, 
 en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli plastik torbalar kullanılır.  

 
Torba üzerinde Belediye ismi, hangi atıkların atılacağı yazı ve şekillerle 
belirtilecektir. 

Torba Özellikleri 

Bina önlerine yerleştirilecek atık konteynerleri torba özelliklerine uygun olarak mavi 
torba konteyneri ve sarı torba konteyneri olarak yerleştirilecektir.  



 
Cadde üzerinde, parklarda, toplu yaşam alanlarında vatandaşın Ek-1’ de belirtilen 
atıklarını bırakabilecekleri atık kumbaraları, belediyelerce hazırlanan entegre atık 

yönetim planlarına uygun olarak web adresinde belirtilen takvime göre 
yerleştirilecektir.  

 
Atık kumbaraları, geri kazanılabilir atıkların sahipleri tarafından getirildiği, şehir 

merkezlerinde kolay erişilebilecek noktalarda yer alan atık konteynırlarıdır. Her bir 
istasyona kağıt, cam, plastik, metal atıklar için toplam 4 adet kumbara yerleştirilir. 

Nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde gerekli sıklıkta istasyon kurulması 
yeterlidir.  

Atık Kumbaraları 



 
Mavi torbalarda biriktirilecek kuru atıkların toplanması belediyeler veya belediyelerin 
anlaşmalı oldukları ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisleri tarafından yapılacaktır.  

 
Sarı torbalar belediye çöp kamyonları tarafından toplanacaktır. 

 
Özellikle geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanması konusunda sokak 

toplayıcılarıyla yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için, sokak toplayıcılarının bir 
araya getirilerek dernekleşmelerinin sağlanması, çalışma koşullarının belirlenerek her 

ilde çalışacak personelin belirlenen formata uygun olarak giyinmeleri, araç, alet ve 
edevat kullanmalarının sağlanması ile sokak toplayıcıları sisteme entegre edilir. 

Atıkların Toplanması 



 
İkili toplama sistemiyle toplanan kaynağında ayrılmış ve atık kumbaralarıyla toplanan 

katı atıkların işlendiği, bu atıklardan geri kazanılabilir maddelerin ayrılıp geri 
kazanıldığı ayrıca geri kazanılmış maddelerin kalitesinin yükseltildiği tesislerdir.  

 
Bu tesisler, işlenecek atıkların karakteristiği göz önünde bulundurularak tesisin yapılıp 

yapılmayacağına karar verme aracı olan fizibilite analizine göre tasarlanarak 
yapılandırılır.  

Maddesel Geri Kazanım Tesisleri 



Biyobozunur atıklar 

 
Sarı torbalarda toplanan biyolojik olarak ayrıştırılabilir atıklar, park ve bahçe atıkları 

önişleme tabi tutulmadan depolama alanına kabul edilmez.  
 

Biyolojik atık azaltma hedefine göre belediyeler gerekli yatırımlarını tamamlamakla 
yükümlüdür. 



Ek-1,  Ek-2 

Karton kutular, kâğıtlar 
Tüm plastikler 
Cam şişe, cam bardak, kavanoz 
Teneke kutu, çatal, bıçak 

Mutfak atıkları 

Kağıt, karton, hacimli karton* 

Park ve bahçe atıkları 

Diğer yanabilenler (Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık) 

Diğer yanabilir hacimli atıklar (Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler)** 

*: Kirlenmiş, geri kazanımı mümkün olmayan 
**: Getirme merkezlerine ücretsiz bırakılabilecektir. Büyük parçalar için belediye ALO 
 ATIK imkanlarından faydalanılacaktır.  

EK_1 
Mavi Torba Muhteviyatı: 

EK_2  
Sarı Torba Muhteviyatı: 
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