




















Sokaklarda konulması istenen ikili 
toplama sistemi zorunluluğu 
oldukça zorlu bir durum almıştır. 
Her çöp konteynerinin yanına 
mavi konteyner bırakmak ve 
bunların yönetimini sağlamanın 
çok zor olması

Sokak ve caddelerin dar olması 
sebebiyle atık toplama 
ekipmanları (konteyner) için 
uygun nokta tespitinde zorluklar, 
eğitim eksikliği

Sıfır Atık Yönetmeliği'nce istenen 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
kurulması zorunluluğu bir çok 
belediye için pratikte uygulaması 
zorluk oluşturmaktadır.( Özellikle 
yer tahsisi aşaması)

Geri dönüşüm malzemesi 
kumbaralarının tartılması sorunu, 
toplama ve götürme sorunu

Mahalle aralarına konulan geri 
dönüşüm konteynerlerinden 
malzeme alamama sıkıntısı

Ekipman yetersizliği

Ayrıştırılan malzeme içerisinde 
tıbbi ve tehlikeli atık çıkması

EÇBS sistemininin kullanım 
zorluğu. Eçbs üzerinden veri 
girişleri vs yapılmasında teknik 
aksaklıklar uygulama yapılıyor 
prosedür gereği veri girişlerinde 
sistemsel sıkıntılar yaşanmaktadır

Personel yetersizliği

Sokak toplayıcıları, ara 
toplayıcılar, cadde ve sokak fiziki 
yapıları sebebiyle ikili sistem, 
mobil atık sistemi vb sistemlerin 
heryerden uygulanamaması

Sıfır Atık Bilgi Sisteminin 
sistemsel olarak düzeltilmesi

Sokak toplayıcıları için herhangi 
bir resmi uygulama olmayışı sıfır 
atık için sahada yapılan 
çalışmaların adeta sokak 
toplayıcıların işine gelmektedir



Nakdi yardım veya teşvik 
uygulamalarından henüz 
yaralanmayan belediyelerin olması 

İlçe Belediyelerinin en önemli sorunu 
maliyet açısından mobil atık getirme 
merkezlerinin pahalı olması

İhtiyaç duyulan ekipmanların pahalı 
olması ve bu yüzden sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulması için 
yeterli ekipmanların sağlanamaması

Bakanlıkça verilen hibe desteği 
sürecinin uzun olması

atık yönetim maliyetlerinin 
yüksekliği

Belediye bütçe yetersizliğinden 
dolayı çalışmaların 
tamamlanamaması



Belediyelere tam yetki verilmemesi Sokak toplayıcılarına yasal olarak 
engel olunamaması 



Geri dönüşüm toplayan firmanın 
eksik ve yetersiz çalışması

Büyükşehir belediyesinin ilçe 
belediyelere yeterince bu konuda 
destek olmaması.( Örneğin : İlçe 
sınırlarında bulunan kendi 
sorumluluk alanlarına ekipman 
yerleştirebilir.) 

Sıfır Atık sisteminin sadece geri 
dönüşüm kutularının yerleştirilmesi 
olarak görünmesi, teslim edilen 
atıkların karşılığında verilen Sıfır atık 
makbuzunu alabilmek için sadece bir 
defaya mahsus atık verilmesi 
durumuyla karşılaşılmaktadır

Marketlerin ve satış noktalarının sıfır 
atık yönetim sistemine dayanarak,  
belediyelere geri dönüşebilen 
atıklarını vermek yerine lisanslı 
firmalarla anlaşmaları toplama 
verimliliğini etkilemektedir

Bakanlığın saha çalışmalarını yerinde 
görmeden mevzuat oluşturması da 
mahalli idarelere zorluklar 
çıkarmaktadır

Belediye sistemine dahil olmak 
istemeyen siteler, firmalar 
marketler, satış depolarının belediye 
ile çalışan ambalaj atık firmasına 
sıkıntı çıkarmaları




