
 

 

EVSEL KATI ATIK (ÇÖP) TOPLAMA HİZMETİ 

 

 

Evsel Çöplerin Toplanmasında Vatandaşın Görevi: Çöp Toplama Aracı Gelene Kadar 
atıkları Sağlıklı Bir Şekilde Biriktirmektir.  

Evsel Çöplerin Toplanmasında Belediyenin Görevi: Vatandaşlarca Sağlıklı Bir Şekilde 
Biriktirilen biriktirilen atıkların toplanıp çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf 
edilmesidir.  

Körfez Belediyesi olarak evsel çöplerin sağlıklı bir şekilde toplanıp bertaraf edilmesi için; 
“Modern Çöp Toplama Sistemi” geliştirilmiştir. Projeye başlarken sloganımız “Her Bina 
ve İşyeri Kendi Çöpüne Sahip Çıksın” şeklinde olmuştur.  

Projenin Yasal Dayanağı: Bu proje; 2 Nisan 2015 tarih ve 29313 sayılı Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 9. Madde d bendine göre “Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında 
toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde 
konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı 
olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle yükümlüdür” hazırlanmıştır.   

Projede Seçilen Çöp Konteynerlerin Özellikleri: Projede kullanılan çöp kutuları; ulusal ve 
uluslararası (ürünler TSE ve EN 840 ve RAL GZ 951/1 standartlarına uygundur) arası 
standartlar gözetilerek belirlenmiştir.  

Projenin Temel İlkeleri: Proje göre; her bina sakinleri çöplerin biriktirilmesi için, bir 
plâstik konteyner satın almak zorundadır. Çöplerin haftada iki kez (ana arterlerin ise her 
gün toplanması) temel kıstas olarak seçilmiştir. Buna göre; Daire sayısına gore binalara 
verilecek plastik çöp kaplarının kapasiteleri;  



 

 

Bina Sakinlerinin Alması Gereken Çöp Konteyneri  

Konteyner Kapasitesi  240 Litre 360 Litre 770 Litre 

Binadaki Daire sayısı  
1ile 4 daire arası 

5 ile 8 daire 
arası 

10 ve üzeri 
daire 

Körfez İlçemizde tüm mahallerde 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 16.331 adet çöp 
konteyneri bulunmaktadır. 2019 yılında İlçemiz genelinden toplanan ve İZAYDAŞ A.Ş. 
düzenli depolama alanına gönderilen evsel atık miktarı  43.333 ton’dur.  

Çok Sorulan Bir Soru: Yeni bir binaya taşındığımda veya binamdaki çöp konteynerim 
kullanılamaz hale geldiğinde ne yapmalıyım?  

Cevap: Yeni bir binaya taşındığınızda veya mevcut kullandığınız çöp kutusu kullanılamaz 
hale geldiğinde yapmanız gereken, Körfez Belediyesi Çağrı Merkezini (0 262 500 00 50) 
arayıp binanızın daire sayısını bildirmenizdir. Görevliler adresinize kadar çöp konteynerini 
getirip tahsilat işlemlerinin kapınızda yapılmasını sağlayacaktır. Binanıza ilk kez çöp 
konteyneri aldığınızda konteyner ücretinin %50’sini, kırılan çöp konteynerini 
değiştirdiğinizde ise %35’ni ödeyeceksiniz. Çöp konteynerlerimizin Garanti Süresi 3 yıldır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resim: Çöp Toplama Sisteminde Kullanılan Konteynerler 

 

Proje şu an Y. Hereke, Cumhuriyet ve 17 Ağustos Mahallesi hariç İlçemizin tüm mahallelerinde 
uygulanmıştır. Böylece proje İlçemizin %93’ne (153.900 Kişi) uygulanmıştır.  

                         

PLASTİK ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YENİLEMEK ARTIK 
ÇOK KOLAY! 

Açıkta bulunan çöpler; başta tifo, kolera, veba olmak üzere vb. birçok mikrop    ve virüse yaşama 
ortamı sağlar.   

 

 



 

AÇIKTA BULUNAN ÇÖPLER BÜYÜK TEHLİKE! 

Sokaklarda eski çöp manzaralarının oluşmaması için her binaya bir plastik çöp konteyneri satın alma 
zorunluluğunu getirdik. Ancak; kullanım ömrü tamamlanmış kırık plastik çöp konteynerlerinin çevre 
kirliliğine ve hastalık yapıcı mikroplara ev sahipliği yapmaması için acilen değiştirilmesi gerekiyor.  

 

 

 

Belediyemiz; vatandaşlarımızın kırık çöp konteynerlerini kolayca yenileyebilmeleri için bir kampanya 
başlatmıştır. Buna göre; 

• Binanıza ilk kez plastik çöp konteyneri aldığınızda konteyner ücretinin %50’ indirimli  

• Kırılan çöp konteynerini değiştirdiğinizde ise eskisini geri vermek şartıyla % 65 indirimden 
faydalanmış olacaksınız..  

•  

 

Çöp Konteyneri Ücretleri ( Şu Anda indirimli)  

   

     240 Litrelik       360 Litrelik        770 Litrelik 

  %50 İndirimli=270 TL               %50 İndirimli=395  TL                                     %50 İndirimli=1000 TL 

 

Eski konteynırı geri alındığında 

 

      %65 İndirimli = 190 TL                            %65 İndirimli = 290 TL                               %65 İndirimli=680  TL 

          

• Çöp konteynerinizin garanti süresi  3 yıldır.   

• Not: ÇEVRE YASASINDA; Çöp toplama aracı gelene kadar çöpleri sağlıklı bir şekilde 

biriktirmek vatandaşın  görevidir.  


