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1. Giriş 

1.1 İzmir Plastik Eylem Planının Ana Fikri ve Amacı 


İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında, plastik kirliliğini önleme konusunda önemli bir adım 
atarak WWF’nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ‘Doğada Plastiğe İzin Yok’ kampanyasına tam 
uyum vaadinde bulunmuştur.  4 Ekim 2019 tarihinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in İzmir’e gelen WWF yelkenlisi Blue Panda’da Niyet Beyanı imzalaması ile İzmir 
Plastik Atıksız Şehirler Ağına katılmıştır. Böylelikle İzmir’in en geç 2030 yılına dek kademeli 
olarak plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olacağını duyurulmuştur. 


Çeşme ilçesi de 2020 yılında, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile İzmir Büyükşehir 
Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastic Smart Cities) protokolü 
kapsamında pilot ilçe olarak seçilmiş, bu protokolle, 2022 yılının Temmuz ayına kadar plastik 
kirliliğini % 30 azaltmayı taahhüt etmiştir.


İzmir Plastik Atıksız Şehir Eylem Planı’nın amacı şehrin plastik atıksız olma hedefini hangi 
çalışmalarla ve nasıl gerçekleştireceğini ortaya koymaktır. 


1.2 Plastik Eylem Planı Süreci 


Plastik Eylem Planı süreci, Plastik Eylem Alanı hazırlayan ve uygulayan tüm kentlerin 
kullandığı tutarlı bir metodolojiyi takip eder. Metodolojide beş ana adım yer almaktadır. (1) 
Plastik Atıksız Şehirler Niyet Beyanı, (2) Mevcut Durum Tespiti, (3) Plastik Eylem Planının 
Hazırlanması, (4) Uygulama, (5) İzleme ve Değerlendirme 


İzmir’in Plastik Atıksız Şehirler Ağına Katılmasının ardından 2020 Haziran ayında pilot ilçe 
olarak Çeşme belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren çalışmalar öncelikle Çeşme İlçesinde ve 
koordineli olarak İzmir İli ölçeğinde paralel olarak yürütülmüştür. 2021 Mayıs ayında pilot 
ilçede mevcut durum tespiti çalışmaları tamamlanmış, Çeşme Katı Atık Karakterizasyonu 
Belirleme Çalışması Nihai Raporu oluşturulmuştur. 13 Ağustos 2021 tarihinde yine WWF 
yelkenlisi Blue Panda’nın Çeşme’yi ziyaret ettiği organizasyonda, ‘Plastik Atıksız Çeşme 
Eylem Planı’ açıklanmıştır. Bu plan ile Çeşme 2022 temmuz ayına kadar plastik kirliliğini % 



30 azaltma taahhüdünü nasıl yerine getireceğini ortaya koymuştur. Sürecin önemli bir 
parçası olan paydaş katılımı yürütülen çalışmaların tamamında öncelikli öneme sahip olmuş; 
21 Aralık 2021 tarihinde Çeşme’de turizm işletmeleri, STK’lar, kanaat önderleri ve ilgili diğer 
paydaşları bir araya getirerek , turizm işletmelerinin plastik atıklarını azaltmak üzere yapılması 
gereken eylemleri tartışmak ve atık azaltımını teşvik edecek mekanizmalar oluşturmak 
amacıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. 


İzmir İli genelinde; başlangıç noktası olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi öncelikle ‘Plastik 
Atıksız Kurum’ olma yönünde çalışmalara başlamıştır. Plastiği hem kaynak, hem de atık 
olarak azaltmaya ve özellikle geri dönüşümü mümkün olmayan tek kullanımlık plastikleri 
önlemeye odaklı eylemler içeren ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Plastik Eylem Planı’ 
hazırlanarak, birimlere ve iştirak şirketlere duyurulmuştur.


Mevcut durum tespiti, ‘CirculaMare’ programı kapsamında yapılan çalışma sonucu elde 
edilmiştir. CirculaMare programı, Akdeniz’de hızla artan plastik atık miktarının olumsuz 
etkileriyle mücadele etmek için Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ile Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Alman Uluslararası İşbirliği 
Kurumu’nun ortak çalışması olan, Akdeniz’de plastik atık miktarının ve kirliliğin azaltılmasını 
hedefleyen bir programdır. Program kapsamında, İzmir’deki plastik atık akışları ve mevcut 
plastik atık yönetimi uygulamaları hakkında ayrıntılı bir mevcut durum değerlendirme 
çalışmasının yürütülmesi için İSTAÇ A.Ş. firması ile iş birliği sağlanmış olup, bu eylem planına 
da altlık oluşturan çalışmalar Çeşme, Dikili, Selçuk, Konak, Karşıyaka ve Çiğli İlçelerinde 
yürütülmüştür. 




Ekim 2019 
İzmir’in 
Plastik 
Atıksız 
Şehirler 
Ağına 
Katılması 

Haziran 
2020 
Çeşme’nin 
pilot bölge 
seçilmesi 

Mayıs 2021 
Pilot bölgede 
mevcut durum 
analizi 
çalışmalarının 
tamamlanması

Ağustos 
2021 
Plastik 
Atıksız 
Çeşme 
Eylem 
Planı’nın 

Aralık 2021 
Plastik Atıksız 
Turizm 
Çalıştayının 
düzenlenmesi 

Mart 2022 
‘Circula Mare’ 
programı 
kapsamında 
İzmir’de 
mevcut 
durum analizi 
çalışmalarının 
başlaması 

Ağustos 2022 
Plastik Atıksız 
İzmir Eylem 
Planı’nın 
açıklanması 



1.3 İzmir Şehri 


İzmir, Anadolu’nun batı ucunda yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle toplam 4.320.519 nüfusa ev 
sahipliği yapan bir Büyükşehir Belediyesidir. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre İzmir, 
Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ilidir ve Ege Denizi’nin Atina’dan sonra en büyük ikinci 
metropol alanıdır. 


İzmir İli toplam 30 İlçeden oluşmaktadır. Geçmişte Konak merkez ilçesi ‘İzmir Belediyesi’ 
olarak kabul edilmiştir. Daha sonra, metropol alanının sınırları sadece çevredeki kentsel 
bölgeleri değil, aynı zamanda il sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 


2019 yılı itibariyle İzmir’in 11 merkez ilçesi (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Karabağlar, 
Gaziemir, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli), 2.972.900 kentsel nüfusu ile 
Türkiye’nin üçüncü büyük şehrini oluşturmaktadır. İzmir’in 19 ilçesi ise kırsal/tarım alanları 
olarak belirlenmiştir. Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, 
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve 
Urla. 2019 yılında kırsal alanların toplam nüfusu 1.394.351’dir. 




İzmir İlinin kentsel ve kırsal alanlarını gösteren haritası 



2019 itibariyle nüfusun %31,85’i 0-29 yaşları arasında, % 51,58’i 30-64 yaşları ve %16,57's 
65 yaş ve üzerindedir. Nüfusun %19,07'si üniversite veya yüksekokul mezunudur; nüfusun 
%70,48' liseden mezun olduktan sonra eğitim sisteminden ayrılmaktadır. Nüfusun kalan 
%10,44'ü liseyi bitirmeden önce okulu bırakmaktadır, resmi bir eğitim almamıştır veya 
durumu bilinmemektedir.


2018 yılı itibariyle İzmir'de 8 üniversite, 138 Üniversite Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13 
Organize Sanayi Bölgesi, 4 teknoloji parkı, 34 araştırma ve geliştirme merkezi ve 4 tasarım 
merkezi bulunmaktadır. 191 ülkeye mal ihraç eden ve 160 ülkeden mal ithal eden İzmir’in 
2018 yılındaki ticaret hacmi 17 milyar ABD dolarıdır. İzmir, Türkiye'nin ikinci en fazla yabancı 
yatırım şirketine ve dış ticaret hacmine sahip olup aynı zamanda vasıflı işgücü (işgücünün 
%25'i yükseköğrenime sahiptir) ve üretim hacmi bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. 
İzmir yabancı yatırımcılar için de büyüyen bir çekim merkezidir. 2018 yılı itibariyle İzmir'de 
2.595 adet yabancı sermayeli kuruluş bulunmaktadır.


Genel istihdam açısından, hizmetler ve sanayi sektörlerinde çalışanların payı daha yüksek, 
tarımda çalışanların payı ise daha düşüktür. Şehirdeki temel sektörler arasında; dokuma ve 
tekstil, yiyecek ve içecek, bira ve tütün ürünleri, demir-çelik, petrokimya, otomotiv, çimento, 
zeytinyağı, gübre, tarım makineleri, seramik ve inşaat hammaddeleri yer almaktadır.


1.4 İzmir Büyükşehir Belediyesi 

İzmir’in M.Ö 11. Yüzyılda kurulmuş bir liman kentidir. Bu özelliği şehrin temel gelişim 
stratejilerini şekillendirmiştir. İzmir’in stratejileri, şehrin tarihi mirası üzerinde yükselen, doğu 
ve batı toplumlarının bağlarının kuvvetlenmesi için çabalayan, geleceğini adalet ve çevre 
dostu alışkanlıklarla şekillendiren bir şehir olmak üzere kurulmuştur. 


İBB’nin vizyonu; gücünü, farklılıkların ahenk içinde bir arada yaşamasından alan, 

dünyadan öğrenen ve dünyaya ilham kaynağı olan, refahın, adaletin, ve doğayla 
uyumun yaşamın her alanıyla bütünleştiği bir şehir olmaktır. Misyonu; halktan aldığı 
gücü, şehrin müşterek menfaatlerini ve sürdürülebilir gelişimini gözetecek şekilde 

kullanan, yenilikçi bir belediye hizmeti sunmaktır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi halihazırda şehir sakinlerine yüksek bir yaşam kalitesi sunmayı, 
ekonomik canlılık sağlamayı ve çevreyi korumayı amaçlayan plan ve stratejiler belirlemiştir. 
Söz konusu planlara uyum gözetilerek oluşturulan bu eylem planda da İBB ve İştirak 
şirketleri eylem sahibi ve paydaş olarak rol almaktadır.  İştirak şirketlerinin listesi ve faaliyet 
alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  



 

Tablo:1 İBB İştirak Şirketleri 
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2. Eylemler  
Mevcut Planlar ile Uyum 


İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında kentsel çevre sorununu kapsayıcı nitelikte ele alarak 
çözümlere yönelik eylemler tespit edilen ‘İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’ ve ‘Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlamıştır. 


Hazırlanan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) aynı zamanda hazırlanan İzmir Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı (İzmir SECAP) ile birlikte çevre ve iklim değişikliği konularında İzmir’in yol 
haritasını oluşturmaktadır. YŞEP ve SECAP raporları da birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 
Arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil 
savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörleri 
kapsamında her iki planda toplam 61 eylem beraberce yürütülmektedir.


YŞEP (Yeşil Şehir Eylem Planı) 


İzmir için hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) amacı; çevresel zorlukları belirleyip, 
bunların içinden en acil ele alınması gerekenleri tespit ederek İzmir için daha yeşil bir 
geleceği mümkün kılacak bir vizyon oluşturmak ve projeler geliştirmektir. İzmir Yeşil Şehir 
Eylem Planı, 18 ay gibi bir sürede 100'den fazla katılımcının katkılarıyla İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Plan, 16 Aralık 2020 
tarihli Meclis Kararı ile onaylanıp yürürlüğe girmiştir.


SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) 


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesini (Covenant of 
Mayors) imzalayarak 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını %20 azaltım taahhütünde 
bulunmuştur. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Avrupa Birliği stratejilerine uygun 
olarak sera gazı azaltım ve iklim uyum hedeflerini gözden geçirerek Belediye Başkanları 
Sözleşmesi taahhütünü 05.08.2019 tarih ve 05.628 sayılı Meclis Kararı ile 2030 yılına kadar 
sera gazı salımlarının %40 azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak 
kentimizin dirençliliğinin artırılması olarak yenilemiştir.


Bu taahhüt kapsamında kentsel ve kurumsal sera gazı envanteri, risk ve kırılganlık 
değerlendirmesi ile sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemlerini içeren İzmir Sürdürülebilir 



Enerji ve İklim Eylem Planı, Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
Bileşen 1 vasıtasıyla finanse edilerek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği ile 
Belediye Başkanları Sözleşmesi metodolojisine uygun olarak belediyemizin birimleri, bağlı 
kurum/kuruluş ve şirketleri, ilgili kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler ve meslek odalarının 
katılımları ile hazırlanmıştır.


İzmir Plastik Eylem Planı (PEP) 


İzmir Plastik Eylem Planı eylemleri İBB Stratejik Plan 2020 - 2024’te belirtilen stratejik 
hedefler ile YŞEP ve SECAP ile uyumludur. 

Plastik Eylem Planının kapsadığı eylemler üç ayrı tema altında işlenmiştir. Her PEP 
temasında belirtilen eylemlerin YŞEP ve SECAP’ta tanımlanan eylemlerle örtüştüğü 
durumlarda, YŞEP ve SECAP’ta bulunan eylemler de ilgili tema başlığı altında verilmiştir. Söz 
konusu SECAP, YŞEP ve PEP’te bulunan eylemlerin künyesi mavi ile gösterilmiştir. PEP’e 

özgü eylemlerin künyesi turuncu ile gösterilmiştir




 




Plastik Atıksız İzmir İçin Eylemler


Eylemler Listesi 


Tema 1: Plastik Atık Oluşumunu Azaltmaya Yönelik Eylemler 


	 1.1 Tek Kullanımlık Plastiklerin Yasaklanması 


	 	 1.1.1 Belediyenin, belediye binalarında tek kullanımlık plastiklerin 	 	 	
	 	 kullanılmasını yasaklamayı taahhüt etmesi ve bu şekilde yerel işletmeleri de 	
	 	 aynı yasağı uygulamaya teşvik etmesi (SW 1. 10)


	 	 1.1.2 Belediyenin ve İştirak Şirketlerin Yönetimi altındaki kafe ve restoranlar ile 
	 	 Belediyenin desteklediği üretici pazarlarında ve semt pazarlarında tek 	 	
	 	 kullanımlık plastiklerin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılması


	 1.2 Tek Kullanımlık Plastiklerin Kullanımının Azaltılması 


	 	 1.2.1 Belediye bünyesinde yapılan mal ve hizmet alımlarında yeşil satınalma 	
	 	 tercihleri 


	 	 1.2.2 Düzenlenen etkinliklerde yeşil protokol uygulanması 


	 	 1.2.3 Ambalajsız İçme Suyunun Temini ve Yeniden Doldurma Sistemlerinin 	
	 	 Uygulanabilirliğinin Araştırılması


	 	 1.2.4 Tek kullanımlık Plastik Ürünler Yerine Kullanılabilecek Alternatiflerin 	 	
	 	 Mevcudiyetini ve Ulaşılabilirliğini Arttırmaya Yönelik Teşvikler 


Tema 2: Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Mekanizmalarını 
Güçlendirmeye Yönelik Eylemler 


	 

2.1 Yeniden Kullanım Fırsatlarını Desteklemek İçin Proje Geliştirilmesi 


	 	 2.1.1 Yeniden Kullanım Merkezi Proje Araştırması


	 	 2.1.2 Halkın Bakkalında Yeniden Doldurulabilir Ürün Satışı Proje Araştırması


2.2 Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasının ve Doğru Depolama/Geri 	 	
Dönüşüm Merkezlerine İletilmesinin  Sağlanması


	 	 2.2.1 İzmir İli Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması Yönetim Planının 	 	
	 	 Hazırlanması


	 	 2.2.2 İzdönüşüm Uygulamasının Geliştirilmesi 


	 	 2.2.3 Tarımda Kullanılan Zirai Ambalajların Ayrı Toplanmasının Sağlanması 




	 	 2.2.4 İlçe Belediyesi Seviyesinde Politikalar Belirleyerek, Geri Dönüştürülebilir 	
	 	 Kuru Malzemelerin Ayrı Toplanmasının Zorunlu Hale Getirilmesi (SW 1.3)


	 	 2.2.5 Yönetim Altyapısına ve Teknolojiye Uygun Şekilde Restoranlar ve Gıda 	
	 	 Sektöründe Çalışan Esnafa Özel Atık Toplama Hizmeti Verilmesi Olasılığının 	
	 	 İncelenmesi (SW 1.16)


	 	 2.2.6 Gerekli Geri Dönüşüm Altyapılarına (çöp tenekeleri, kamyonlar, 	 	
	 	 güzergahlar vb.) Yatırım Yapılması İçin Sıfır Atık Yönetmeliğine Uygun Şekilde 	
	 	 Birlikte Hareket Edebilecek İlgili Kurumlarla Ortaklık ve/veya İşbilirliği 	 	
	 	 Yapılması  (SW 1.6)


	 	 2.2.7 Akıllı Toplama Sistemleri ve Güzergâh Optimizasyon Yazılımı Dahil 	 	
	 	 Olmak Üzere Atık Toplama Altyapısının (toplama hizmeti, toplama oranı, çöp 	
	 	 tenekeleri/konteynırlar, araçlar) İlçe Belediyeleri ile İşbirliği İçinde 	 	 	
	 	 Değerlendirilmesi (SW 1.17)


	 	 2.2.8 İBB'nin Entegre Katı Atık Yönetim Planından (2018) Yola Çıkarak Atık 	
	 	 Ayrıştırma (kuru geri dönüştürülebilir atıklar ve organik atıklar) ve Temiz 	 	
	 	 Malzeme Geri Kazanım Altyapısına ve Kompostlama Tesislerine Yapılan 	 	
	 	 Yatırımların Desteklenmesi ve Hızlandırılması. (SW 1.4)


Tema 3: Eğitim ve İletişim Çalışmalarına Yönelik Eylemler 




Emrah Bey’den Geldiği Hali ile ekledim/ Düzenlenecek 
Tema 3 (Sürdürülebilir Çevre Bilinci Oluşturmaya Yönelik Eylemeler)

3.1 Hanelerde plastik atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması veya oluşan atıkların kaynağında 
ayrı toplanması

3.1.1 İlçe Belediyeler, İştirak Şirketlerimiz Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği 
içerisinde tüm okullara uygulamalı çevre eğitimi, oyunlar, yarışmalar, ödüllü plastik atık 
toplama kampanyaları düzenlenmesi.

3.1.2 Çocukların gelişimine yönelik sürdürülebilir geri dönüşüm atölyeleri oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması.

3.1.3 Market ve Pazar alışverişlerinde poşet yerine file veya bez çanta kullanımın özendirilmesi 
ve teşvik edilmesi

3.1.4 Plastik atıkların kaynağında ayrı toplanıp döngüsel ekonomiye dahil edilmesi adına 
halkın bilinçlenmesi adına reklam çalışmalarının yapılması ve sürekli gündemde tutulması.

3.1.5 Plastik atıkların çevre verdiği zarara dikkat çekmek adına halkın yoğun yaşadığı ortak 
alanlara minyatürler, poster çalışmaları, afiş çalışmaları, kısa film gösterimleri yapılması.

3.1.6 Kaynağında ayrı toplanan plastik atıkların geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi için 
belediye tarafından geliştirilen uygulamanın kullanılması ve yaygınlaştırılması.

3.1.7 Kurum içi plastik atık oluşumunun azaltılması adına düzenli atık eğitimi verilmesi 
uygulama örnekleri ile desteklenmesi


3.2 Endüstriyel Kuruluşlarda plastik atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması veya oluşan 
atıkların kaynağında ayrı toplanması


3.2.1 Sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği içerisinde çalışan personellere uygulamalı çevre 
eğitimleri düzenlenmesi denetimlerin artırılması.

3.2.2 Endüstriyel kuruluşlarda oluşan bakiye plastik atıkların uyun koşularda bertarafının 
sağlanması için yönlendirme ve kolaylıkların sağlanması.

3.2.3 Üretimde kullanılan hammaddenin doğa ile uyumlu alternatifi için çalışmalar yapılması 
yapılan çalışmaların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanması

3.2.4  Piyasaya sürülen ambalajların minumum seviyede tutmak için çalışmalar yapılması



Plastik Atıksız İzmir İçin Eylemler 


Tema 1: Plastik Atık Oluşumunu Azaltmaya Yönelik 
Eylemler 

1.1.1 Belediyenin, belediye binalarında tek kullanımlık plastiklerin kullanılmasını 
yasaklamayı taahhüt etmesi ve bu şekilde yerel işletmeleri de aynı yasağı uygulamaya 
teşvik etmesi (SW 1.10)
Stratejik Plan Hedefleri 6.2 Kurumsal Kapasite ve İşleyiş Daha Etkin, Ekonomik ve Verimli Hale Getirilecek

Tanım

Geri dünüştürülemeyen atık miktarını ve sera gazı salım miktarını azaltmak için 
Belediye, binalarında ve işletmelerinde tek kullanımlık plastiklerin kullanımını 
yasaklama kararlılığı gösterecek diğer kuruluşları, işletmeler ve kurumları da aynı şeyi 

yapma yönünde teşvik edecektir. 

Gerekçe 

Birleşmiş Milletler Çerçeve Programı ‘Tek Kullanımlık Plastikler - Sürdürülebilirlik İçin 
Yol Haritası’ raporuna göre, tek kullanımlık plastiklerin kullanımı aşağıdaki etkilere yol 

açmaktadır. 

• Plastiklerin bozulmasıyla oluşan mikro plastiklerin yabani hayvanlar tarafından 

doğrudan tüketilmesi veya yedikleri yiyeceklere karışması sonucu tüketilmesi ve 
vahşi hayatın etkilenmesi 


• Suyollarının ve atıksu sistemlerinin tıkanması


• Atıkların görüntü kirliliği oluşturması

• Sahil ve denizlerin temizlenmesinin ekonomik maliyeti ile balıkçılar, turizm ve 

nakliye sektörleri üzerinde oluşan ekonomik etkisi 


• Plastik üretiminin ve çöpe atılmasına sera gazı salımlarına sebep olması, 
plastiklerin büyük bir kısmının geri dönüştürülememesi 


İBB’nin belediyeye ait binalar üzerinde doğrudan kontrol yetkisi bulunmaktadır. Tek 
kullanımlık plastik kullanımının yasaklanması, İzmir’deki toplam geri 
dönüştürülemeyen atık miktarının ve sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için 

atılabilecek çok basit bir adımdır.

Uygulama Adımları 

Belediyenin tek kullanımlık plastiklerin kullanımını yasaklamayı taahhüt etmesi;

1. Paydaşların belirlenmesi ve politika kapsamını onaylanması,


2. Tek kullanımlık plastiklerin envanterinin çıkarılması,

3. Olası alternatiflerin ve zorunlu/değiştirilemeyecek kalemlerin belirlenmesi,

4. Maliyetlerin ve risklerin etki değerlendirilmesinin yapılması,


5. Görevler ve sorumluluklar, iletişim stratejisi ve zaman çerçevesinin de paylaşıldığı 
bir planın geliştirilmesi ve uygulanması


6. Uygulama ve izleme


1.1 Tek Kullanımlık Plastiklerin Yasaklanması 



Uygulama Adımları 

Yerel İşletmelerin de aynı uygulamaya teşvik edilmesi;


1. Yerel işletmeler için gönüllü azaltım stratejileri ve anlaşmalar 

2. Paydaşların belirlenmesi,

3. Örnek vaka incelemeleri ve yol gösterici kılavuzlar (yöntem prensipleri de dahil 

olmak üzere) hazırlanması, uygulamaya geçilmesi için kamuoyu kampanyaları 
düzenlenmesi, 


4. Uygulamanın izlenmesi

Zaman Çerçevesi 2020-2023

Eylem Sahibi İBB

Paydaşlar 
Yerel İşletmeler

STK’lar


Vatandaşlar 

1.1.2 Belediyenin ve İştirak Şirketlerin Yönetimi altındaki kafe ve restoranlar ile 
Belediyenin desteklediği üretici pazarlarında ve semt pazarlarında tek kullanımlık 
plastiklerin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılması 
Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

Belediye ve İştirak Şirketler Yönetimi Altındaki kafeler ve restoranlar (Asansör 
Restoran, İnciraltı Engelliler Merkezi Kafeteryası, Yassıcıada Kafeteryası, Bostanlı 

Yasemin Kafe-Restoran, İzmir Doğal Yaşam Parkı Kafeteryaları, Tarihi Havagazı 
Fabrikası Sanat Kafe, Balçova Teleferik Tesisleri, Bornova Aşık Veysel Gölet Kafe, 
Eşrefpaşa Hastanesi Kafeteryası ) ile Belediyenin desteklediği üretici pazarları ve 

semt pazarlarında, uygulanabilirlik çalışması yapılarak mümkün olan durumlarda tek 
kullanımlık ürünlerin kaldırılması


Uygulama Adımları 

1. Paydaşlarla toplantı yapılması ve proje ekibinin belirlenmesi 


2. İlgili proje ekibi tarafından Belediye yönetimi altındaki tüm restoran ve kafelerde 

saha çalışması yapılması. Söz konusu çalışmalarda her nokta için kolay 

vazgeçilebilir ve ikamesi mümkün plastik ürünlerin belirlenmesi


3. İkame ürünlerin tedarik edilmesi 


4. Üretici pazarları ve semt pazarlarında plastik poşetlerin kaldırılmasına yönelik 

altyapı çalışmalarının başlatılması 


5. Satıcıların ve vatandaşın kese kağıdı temini, bez/file çanta dağıtımı gibi 

kolaylaştırcı eylemlerlere teşvik edilmesi 


6. Yapılan çalışmanın görünür kılınması ve vatandaşlara duyulması için iletişim 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

Zaman Çerçevesi 2021-2023

Paydaşlar 
İBB

İştirak Şirketleri 

Yerel İşletmeler  






1.2.1:Belediye bünyesinde yapılan mal ve hizmet alımlarında yeşil satınalma 
tercihleri 
Stratejik Plan Hedefleri 6.2 Kurumsal Kapasite ve İşleyiş Daha Etkin, Verimli ve Ekonomik Hale Getirilecek

Tanım
Kurum bünyesinde gerçekleştirilecek ürün ve hizmet satın alımlarında döngüsel 
ekonomi uygulamalarını destekleyen iyileştirilmiş plastik tüketim önlemlerinin tercih 

edilmesine yönelik yaklaşımın benimsenmesi 

Uygulama Adımları 

1.Satın alınan ve kullanılan plastik ürünlerin çevresel etkilerini belirlemek için bir 

değerlendirme geliştirilmesi ve bu değerlendirmenin mal ve hizmet satın alımı 

yapan tüm birimlerce, uygun olan durumlarda plastik ve özellikle tek kullanımlık 

plastik alımlarına alternatifler üretilmesi için bilgilendirmek üzere kullanılılması.


2.Plastik kullanımının kaçınılmaz olduğu yerlerde, uygulanabilir olması halinde, geri 

dönüştürülmüş plastik tercih edilmesi, 


3. Satın alma yapılırken, uygulanabilir durumlarda kaynak olarak geri dönüşüme 

daha elverişli olan tek polimer plastik tedarikçileri/ürünleri (PET), ya da maliyetin 

makul olduğu durumlarda yeniden kullanılabilir ürünlerin alınmasının tercih edilmesi,

4. Mal ve hizmet satın alımı yapan tüm birimlerce hazırlanan şartnamelere bu 

konudaki uygun kriterlerin eklenmesi yönünde bilgilendirme yapılması


5. Belirlenen Kriterlerin doğrulanıp gözden geçirilebilmesi ve etkilerinin tespit edilip 

izlenebilmesi açısından açık ve anlaşılır yöntemler geliştirilmesi

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi İBB

1.2 Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması 

- İyi Uygulama Örneği -


Hamburg 

2016'da Hamburg Belediyesi, plastik kahve kapsülleri, 
tek kullanımlık şişe/bardak/tabak/çatal-kaşık bıçak gibi 
eşyaların belediyelerde kullanımını yasaklayan kurallar 
getirdi ve kamu idaresi kafeteryaları ve polis akademisi 
de dahil olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına yeniden 
kullanılabilir bardaklar getirdi. Bu hareket, her yıl 
675.000'e kadar tek kullanımlık bardak kullanımını 
durdurmuş oldu 

WWF Plastic Smart Cities website 



1.2.2 Düzenlenen Etkinliklerde Yeşil Protokol Uygulanması 

Stratejik Plan Hedefleri 6.2 Kurumsal Kapasite ve İşleyiş Daha Etkin, Verimli ve Ekonomik Hale Getirilecek

Tanım
Kurum bünyesinde gerçekleştirilecek ürün ve hizmet satın alımlarında döngüsel 

ekonomi uygulamalarını destekleyen iyileştirilmiş plastik tüketim önlemlerinin tercih 
edilmesine yönelik yaklaşımın benimsenmesi 

Uygulama Adımları 

1. Plastik atıksız etkinlik organize etmek konusunda bir kılavuz hazırlanması 


2. Kurum bünyesinde ve İBB iştirakleri tarafından düzenlenen çalıştay/organizasyon/ 

fuar/maraton gibi etkinliklerin belirlenmesi ve aşamalı olarak plastik atıksız olarak 
düzenlenebilmeleri hususunda zaman planını da içeren çalışmanın yapılması 


3. Etkinliklerin hazırlanan kılavuza uygun olarak tek kulanımlık plastik atıksız olarak 
tasarlanması ve duyuruların bu şekilde yapılması. Bu kapsamda etkinlikte  aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi;

• Etkinlik süresince görevli olacak tüm personelin konu ile ilgili olarak 

eğitimlerinin tamamlanması 


• Etkinlik sahibi tarafından ve  fuar gibi organizasyonlarda katılımcı olarak 
stand sahibi olan şirket/ kurumlar tarafından, sunulan yiyecek/içecek 
ikramlarının mümkün olduğunca plastik içermemesi 


• Mümkün olan durumlarda etkinlik alanında, su termoslarının dolumu için 
istasyonların bulundurulması


• Etkinlik alanında oluşan atıkların ayrı toplanabilmesi için Sıfır Atık 
Yönetmeliğine uygun renk ve etiket içeren toplama ekipmanlarının mevcut 
olması 


• Plastik atıksız etkinlik alanında  hatırlatma/ uyarı tabela ve işaretlerinin 
bulunması 


• Sıfır atık Yönetmeliğine uygun olarak oluşan atıklar tartılarak uygun tesise/
bertarafa yönlendirilmesi


• Plastik içermeyen sonuçlarla ilgili verilerin ve yönetim düzenlemelerinin 
gözden geçirilmesi ve gelecekteki etkinlikler için yeni, iyileştirilmiş 
gereksinimlerin belirlenerek sistemin optimize edilmesi 


.


4. Etkinin ve farkındalığın artması amacıyla, özellikle geniş katılımlı etkinliklerde 
duyuru ve iletişim kampanyalarının güçlendirilmesi 

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi
İBB

İştirak Şirketleri 



1.2.3 Ambalajsız İçme Suyunun Temini ve Yeniden Doldurma Sistemlerinin 
Uygulanabilirliğinin Araştırılması


Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

Plastik şişelerden kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi için halka açık içme suyu 
sunmak, yeniden doldurma ağlarını geliştirmek ve bu su kaynaklarına erişimine 
olanak sağlayacak yapıları İzmir çapında yaygınlaştırmak amacıyla uygulanabilirlik 
araştırmalarının yapılması 

Zaman Çerçevesi 2021-2026

Paydaşlar

İBB

İZSU


Sivil Toplum Kuruluşları 

Üniversiteler 

1.2.4 Tek kullanımlık Plastik Ürünler Yerine Kullanılabilecek Alternatif Materyal ve/
veya Ürünlerin Mevcudiyetini ve Ulaşılabilirliğini Arttırmaya Yönelik Teşvikler


Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

İBB ve İştirak şirketleri ilgili birimlerinde (örn: Meslek Fabrikaları) plastik ürünlerin 
yerine kullanılabilecek alternatif materyal veya ürünleri geliştirmek, bilinirliğini, 
yaygınlığını, ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla teşvik, araştırma projesi, yarışma, 
eğitim ve etkinlik imkanlarının hazırlaması ve projelendirmesi. 

Zaman Çerçevesi 2021-2030

Paydaşlar

İBB

Sivil Toplum Kuruluşları 


Üniversiteler 

Özel Sektör 



Tema 2:Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm 
Mekanizmalarını Güçlendirmeye  Yönelik Eylemler 







2.1.1 Yeniden Kullanım Merkezi Proje Araştırması 


Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

Büyükşehir Belediyesi eliyle vatandaşlar tarafından bağışlanan, özellikle plastik ihtiva 
eden, kullanım ömrü dolmamış ancak sahibi tarafından kullanılmak istenmeyen, (örn 
oyuncaklar için yaş uygunluğu geçmiş), tamir/bakıma ihtiyacı olan ürünlerin, alındığı, 
tamir/bakım ve hijyeninin sağlanarak yeniden kullanım imkanı kazandırıldığı bir 
merkez oluşturmak amacıyla olurluk incelemesi yapmak


Zaman Çerçevesi 2021-2025

Paydaşlar İBB

2.1.2 Halkın Bakkalında Yeniden Doldurulabilir Ürün Satışı Proje Araştırması


Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım
Yerel ürün ve üreticiyi desteklemek amacıyla tarımsal kalkınma ve üretim 
kooperatiflerinin ürünlerini pazarlayabildiği halkın bakkalında uygun ürünlerin yeniden 
doldurulabilir şekilde satılabilmesini sağlamak amacıyla proje geliştirmek 

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Paydaşlar
İBB

İştirak Şirketleri (İ.B.B. Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. )

2.1 Yeniden Kullanım Fırsatlarını Desteklemek İçin 
Proje Geliştirilmesi 






Ambalaj atıklarının geri kazanılmasında mevcut durumda yaşanan olumsuzların başlıca 
sebepleri sosyal/davranışsal ve finansal sebepler olarak gruplandırılabilir. Bu çerçevede 
‘Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması Yönetim Planı’ hazırlanmalı ve planda; İlçeler için 
coğrafi yapı ve sosyo ekonomik durum analizi, atık karakterizasyonu, mevcut atık toplama 
sisteminin analizi ve değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılarak, her İlçe için en verimli ve 
sürdürülebilir ambalaj atığı toplama ve geri dönüşümünün sağlanması süreci senaryoları 
oluşturulmalıdır. Bu çalışma sayesinde, bölgelerde yaşayan vatandaşların konu ile ilgili 
ihtiyaçlarına ve yatkınlıklarına uygun çözümler öneriler gerek geri dönüşm mekanizması 
verimliliği ve ekonomik fayda sağlanılabilir. 


2.2.1 İzmir İli Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması Yönetim Planının Hazırlanması 


Stratejik Plan Hedefleri 
5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 


Tanım

Ambalaj atıklarının geri dönüşümlerinin İl genelinde en üst seviyede kapsayıcı ve 

verimli olarak yürütülebilmesi maksadıyla uygun yönetim sisteminin belirlenmesi ve 
bu sisteme altlık oluşturan analiz, saha ve değerlendirme çalışmalarının raporlanarak 
Yönetim Planının hazırlanması  

2.2 Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasını ve Doğru 
Depolama/Geri Dönüşüm Merkezlerine İletilmesini  

Sağlamak



Uygulama Adımları 

1 Mevcut Durum Analizi  
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mücavir alanı içindeki ambalaj atıklarının geri 

kazanımı amacıyla; 


1.1. Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Atıklarının Yönetiminde Yasal Çerçevenin 

Belirlenmesi 


Ulusal Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Mevzuatı Hedefleri ortaya konarak İzmir ili Entegre 

Katı Atık Yönetim Planı ile ilişkilerinin belirlenmesi ve İzmir ili özelinde mevcut 

hedeflerin tanımlanması, 


1.2 Coğrafi Yapı ve Sosyo-Ekonomik Durum Analizi 


Atıkların oluşması, miktarı ve toplanması perspektifi ile, İzmir’i oluşturan 30 İlçede 


o Nüfus 

o Coğrafi durum 

o Konut/yerleşke, site, kamu kurumu, AVM/market sayısı; 


Atıkların toplanma ve taşınması perspektifi ile 

o Toplama Ayırma tesisi 

o Geri kazanım tesisi sayı konum ve kapasitelerinin belirlenmesi 


Konutların yoğun olduğu mahallelerde sosyo-ekonomik durumun değerlendirilmesi. 

Mevcut sistemde yasadışı olarak faaliyet gösteren sokak toplayıcılarının aktif olduğu 

bölgelerde ara depoların sayı ve konumlarının belirlenmesi. 

1.3. Atık Karakterizasyonunun Belirlenmesi 


İzmir’i oluşturan 30 ilçenin yaz ve kış mevsimleri olmak üzere iki ana sezon 

kırılımında, kapsamda tanımlanan ambalaj atık türlerinin karakterize edilmesi ve 

miktarının belirlenmesi, 


1.4 Mevcut Ambalaj Atığı Toplama Sisteminin Analizi 


İlçede bulunan mevcut ambalaj atığı toplama sistemi işleyişinin ve sorunların tespit 

edilmesi. 

İlçelerde mevcut olan ambalaj atığı toplama ekipmanlarının 


o Sayı 

o Fiziksel durum 

o Toplanma sıklığı 

o Bölgenin tamamının ihtiyacını karşılayabilme durumu




Uygulama Adımları 

o Vatandaşlar tarafından ulaşılabilirliği açılarından analiz edilmesi. 


Mevcut sistem ile toplanan ambalaj atığı verileri ele alınarak mevcut sisteminin 

verimlilik açısından analiz edilmesi. 


1.5 Ambalaj Atıklarının Geri Kazanım İyi Uygulama Örnekleri 


İzmir İli mevcut durum analizi göz önünde bulundurularak benzer yapıya sahip 

Türkiye’de ve Dünyada gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek 

açıklanması. 


2 Senaryoların Oluşturulması ve Değerlendirilmesi 


2.1 Ambalaj atıklarının mevcut miktar ve artış potansiyeli doğrultusunda geri kazanım 

hedefleri belirlenerek, aşağıda belirtilen analizler doğrultusunda ‘Ambalaj Atıkları 

Yönetim Planı’ senaryolarının oluşturulması. 


2.1.1 Atıkların Kaynağında Ayrı Toplama Sistemi Analizi 


Seçilecek Pilot İlçeler bazında, İlçe’nin tamamını kapsayacak şekilde kaynağında ayrı 

olarak biriktirilmiş atıkları toplama sistemi senaryoları oluşturululacaktır. Söz konusu 

senaryo için mevcut fiziki yerleşim bölgesi, sosyo- ekonomik durum, atık 

karakterizasyonu verileri göz önünde bulundurularak, incelenen iyi uygulama 

örnekleri ile uyumlu toplama taşıma sistemleri değerlendirilecektir. Bu sistemler 

içerisinde kapıdan kapıya toplama, geri dönüşüm otomatları, atık-bank/gezici atık 

bank, bina içinden toplama, sokaktan toplama, merkezi noktalardan toplama ve 

özellikle iyi uygulama örneklerinde mevcut diğer toplama taşıma sistemlerinden 

uygun olanlar göz önünde bulundurulacaktır. 


Seçilen İlçe sınırları içerisinde oluşan tüm geri dönüştürülebilir ambalaj atığını 

kapsayacak şekilde bir zonlama (bölgelere ayırma) çalışması yapılarak atık toplama 

verimliği arttıracak şekilde karma toplama sistemleri senaryolara dahil edilebilir. İlçe 

içerisinde hangi bölgelerde hangi toplama sisteminin uygun olduğunu gösteren 

haritalar rapor içeriğine dahil edilmelidir. 


Söz konusu çalışma yapılırken İlçe sınırları içerisinde Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 

Sıfır Atık Belgesi alması gereken/alabilecek yerler belirtilmeli, harita ve senaryolara 

bu şekilde dahil edilmelidir. 



Uygulama Adımları 


Önerilecek atık toplama senaryoları için sahada bulunması gereken ekipman nitelik 

ve sayıları ile öngörülen uygun toplama periyotları belirtilmelidir. Sahada halihazırda 

bulunan ekipman sayısı göz önünde bulundurularak, önerilen sistem için ihtiyaç 

duyulan ekipman sayısı, niteliği ve yaklaşık maliyet bedelleri belirlenecektir. 


2.1.2 Ambalaj Atıkları Taşıma Sistemi Analizi 


Oluşturulan toplama senaryolarına uygun olarak taşıma sisteminin belirlenmesi 

çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışmada seçilen İlçe özelinde hem Belediye 

hem de anlaşmalı olduğu firmanın kapsamda belirtilen atıkları taşımaya uygun 

araçları; sayı, kapasite, önerilen toplama sistemine uygunluk (dar sokaklara ulaşım, 

toplama ekipmanı ile uyumlu aparatlara sahip olma, hacimsel yeterlilik/atık sıkıştırma 

özelliği vb.) bakımlarından ele alınmalı, mevcut durum ve ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 


Atık taşıma rotaları, makul konumlarda bulunabilecek atık getirme/atık geçici 

depolama merkezleri, toplama ayırma tesisi ya da atıkların nihai olarak gideceği geri 

dönüşüm tesisisi yerlerine göre yapılmalıdır. 


2.2 Oluşturulan ‘Ambalaj Atıkları Yönetim Planı' senaryo alternatiflerinin 

karşılaştırmalı olarak avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi. 


3. İzmir’de Ulusal atık Yönetimi Hedefleri ile Uyumlu Geri Dönüştürülebilir 

Ambalaj Atıkları Yönetim Stratejileri ve Planlanması 


Kentin ambalaj atıklarının yönetimi için en uygun idari yapılanmanın önerilmesi, 


Ambalaj atıkların toplama ve taşıma yöntem ve gerekliliklerinin belirlenmesi, 

Zaman Çerçevesi 2022-2024

Eylem Sahibi İBB (Atık Yönetimi Daire Başkanlığı)

Paydaşlar İlçe Belediyeleri, İzdoğa A.Ş , Lisanslı Atık Toplama Firmaları, İzmirli Vatandaşlar 



2.2.2 İzdönüşüm Uygulamasının Geliştirilmesi 

Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

Vatandaşların atıkların kaynakta ayrı toplanmasını teşvik ederek bunu bir yaşam 

alışkanlığı haline getirmesine katkı sağlayacak, mobil uygulamanın geliştirilmesi. Söz 
konusu uygulama; İzmir’li vatandaşların ayrı biriktirdiği atıklarını uygulama üzerinden 

kayıt oluşturarak toplayıcıya telim etmesi halinde çeşitli teşvik mekanizmalarından 
yararlanmasını sağlayacak şekilde kurgulanacaktır. 

Gerekçe 

İzmir İlinin 2018 yılında gerçekleştirilen atık karakterizasyonu çalışmasına göre eldeki 
örnekler geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının en belirgin unsur olduğu (ağırlığın 

ortalama % 18,97’si) tespit edilmiştir. Bu nedenle kuru geri dönüştürülebilir 
malzemelerin ayrı toplanması


• Atık depolama sahalarına gönderilen atık miktarını(Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 
bertaraf gönderilen atık miktarının en a %15 azaltılması gerekmektedir) ve atık 
depolama için gerekli arazi ihtiyacını azaltacak


• Ekonomiye katkı sağlayacak

• İBB’nin 2018 yılında hazırlanan İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planının 

hedeflerinden biri olan ambalaj atıklarının en az %12’sinin 2023 yılına kadar 

kaynağında ayrı olarak toplanması hedefine ulaşılmasına yardımcı olacak

Uygulama Adımları 

1. Paydaşlarla toplantı yapılarak uygulama içeriğinin belirlenmesi 


2. Uygulama yazılımının tamamlanması

3. Uygulama kullanıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi

4. Uygulamanın vatandaşlara duyurulması ve tanıtımının yapılması 

Zaman Çerçevesi 2022-2023

Eylem Sahibi İBB (Atık Yönetimi Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Paydaşlar İlçe Belediyeleri, İzdoğa A.Ş. , Lisanslı Atık Toplama Firmaları, İzmirli Vatandaşlar 



İz - Dönüşüm Örnek Uygulama Taslağı 


İzDönüşüm Projesi ile vatandaşı atık toplama sürecine dahil ederek atıkların ayrı toplanmasını yaşam alışkanlığı 
haline getirmek, bu sayede çevre bilincini güçlendirmek ve toplum sağlığını korumak hedeflenmektedir. 

Uygulama Akışı  

İlçe Belediye Kullanıcısı;


Randevuyu taşıyıcı seçerek taşıyıcıya atadı -> Bir taşıma işlemi oluştu. (İşlem atık toplayıcısı sistemine düştü)


1.Taşıyıcı kullanıcısı, taşıma işlemleri sekmesinde İlçe Belediyesi kullanıcısı tarafından kendisine atanan 
ve kendi kullanıcısına bağlı olan randevulu taşıma işlemlerini listelediğinde, o taşıma işleminde 
Randevuyu oluşturan kullanıcıya ait bilgilere (ad-soyad-telefon, adresi, konumu, yüklediği fotoğraf/
fotoğraflar gibi) ulaşmış oldu.


2.Taşıyıcı kullanıcısı tarafından, kendisine atanmış olan taşıma işlemleri üzerinden bir rota kaydı 
oluşturuldu.


3.Taşıyıcı kullanıcısı, randevuya bağlı olarak girilen randevu saatinde randevu konumuna gitti.


4.Taşıyıcı kullanıcısı, atıkları aracına yüklemeden önce fotoğrafını çekti ve taşıma işlemini taşıyıcı 
kullanıcısı ile topladığına dair fotoğraf çekerek durumunu değiştirdi.


5.İlçe Belediyesi kullanıcısı, taşıyıcı kullanıcısı tarafından durumu değiştirilen kaydı ve yeni çekilen 
fotoğraflı kaydı görüntüledi.


6.İlçe Belediyesi kullanıcısı, randevu ile yüklenen fotoğraflar ile taşıyıcı tarafından taşıma işlemini 
kapatırken yüklediği fotoğrafları karşılaştırdı. Eşleştiği durumda işlemi başarılı olarak güncelleyerek 
randevuyu oluşturan kullanıcıya bizpuan yüklemesini gerçekleştirdi. Fotoğrafların eşleşmediği durumda 
işlemi geçersiz olarak güncelleyerek iş iptal edildi. 




2.2.3 Tarımda Kullanılan Zirai Ambalajların Ayrı Toplanmasının Sağlanması  


Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım
Halihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot bölgede devam eden ‘Zirai 
İlaç Ambalajlarının Ayrı Toplanması Projesinin’ İl genelinde yaygınlaştırılması 

Uygulama Adımları 

1. Zirai İlaç Ambalajlarının Ayrı Toplanması projesi kapsamında, bölgelerde bulunan 

tarım alanlarında zirai ilaç kullanım sıklıkları ve zamanlarının belirlenmesi

2. Çiftçilere en yakın muhtarlıklarda eğitimler düzenlenerek, kullandıkları zirai ilaç 

ambalajlarını tamamen boşalttıktan sonra uluslararası geçerliliği olan ‘Üçlü Yıkama 

Yöntemi’ ile ilgili bilgilendirmenin yapılmsı, tehlikesiz ambalaj formuna gelen bu 
ambalajların ayrı toplanmasının çevre ve insan sağlığı açısından öneminin 
anlatılması 


3. Belirli aralıklarla biriken zirai ambalaj atıklarının toplanmasının koordine edilmesi

4. Tarım üreticilerine teşvik amaçlı organik gübre dağıtılması 

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Paydaşlar

İBB (Atık Yönetimi Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 

İlçe Belediyeleri


İlçe Belediyeler ile anlaşmalı atık toplama firmaları 

Vatandaşlar 



2.2.4 İlçe Belediyesi seviyesinde politikalar belirleyerek, geri dönüştürülebilir kuru 
malzemelerin ayrı toplanmasının zorunlu hale getirilmesi (SW 1.3)
Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Tanım

Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak ve SECAP SW 1.8 ile işbirliği içinde, İlçe 
Belediyeleri düzeyinde kuru geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı toplanması için 

zorunlu gereklilikler belirlenecek ve bu konuda kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır. 
Ayrıca Yönetmeliğe göre, İlçe Belediyelerinin Sıfır Atık Yönetim Sisteminin 31 Aralık 
2020 tarihine kadar uygulamaya başlaması gerekmektedir. 

Gerekçe 

İzmir İlinin 2018 yılında gerçekleştirilen atık karakterizasyonu çalışmasına göre eldeki 
örnekler geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının en belirgin unsur olduğu (ağırlığın 
ortalama % 18,97’si) tespit edilmiştir. Bu nedenle kuru geri dönüştürülebilir 

malzemelerin ayrı toplanması

• Atık depolama sahalarına gönderilen atık miktarını(Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 

bertaraf gönderilen atık miktarının en a %15 azaltılması gerekmektedir) ve atık 

depolama için gerekli arazi ihtiyacını azaltacak

• Ekonomiye katkı sağlayacak


• İBB’nin 2018 yılında hazırlanan İzmir Entegre KAtı Atık Yönetim Planının 
hedeflerinden biri olan ambalaj atıklarının en az %12’sinin 2023 yılına kadar 
kaynağında ayrı olarak toplanması hedefine ulaşılmasına yardımcı olacak

Uygulama Adımları 

1. Kuru geri dönüştürülebilir malzemeleri ayrıştırma için Belediyeleri uygulanabilir 
politikaları hayata geçirebilmesine olanak sağlayacak düzenleme ve bütçe 
önlemlerinin araştırılması


2. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, işlenmesi ve ihraç 
edilmesi için mevcut pazar ve yatırımların değerlendirilmesi ve belirlenmesi


3. İlçe Belediyelerinin verimli bir şekilde atıkları ayrı toplamasını sağlayabilmek için 

(çöp kutuları, depolar, toplama ve süreç gereksinimleri) kullanışlı altyapı 
gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi 


4. İlçe Belediyeleriyle birlikte çalışılması 

5. Politika ve yaptırım önlemlerinin yöntemlerinin belirlenmesi ve onaylanması 

6. Altyapı yatırımını ve gerekli bina standartlarında revizyonları içerecek şekilde imar 

ve uygulama planlarının hazırlanması

Zaman Çerçevesi 2020-2025

Eylem Sahibi İBB 

Paydaşlar 
ÇŞB, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇEVKO Derneği, İlçe Belediyeleri, İzmirli 
vatandaşlar 



2.2.5: Yönetim altyapısına ve teknolojiye uygun şekilde restoranlar ve gıda sektöründe 
çalışan esnafa özel atık toplama hizmeti verilmesi olasılığının incelenmesi (SW 1.16)

Eylem Tanımı

Bu eylem SW 1.4 ve SW 1.3 eylemleriyle aynı doğrultuda gerçekleştirilmelidir. 

Alsancak gibi, şehirdeki gıda sektörünün daha yoğun olduğu bölgelere 
odaklanılarak, toplanan atıkların hangi bölgelerde Kompost üretimi için 
kullanılabileceği ve öngörülen atık miktarına göre gerekli olan tesisleri belirlemek için 

bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. Bu süreç; İlçe Belediyeleriyle ve atık yönetimi 
sürecine katılan özel yönetim şirketleriyle işbirliğini gerektirecektir. 


Olası Etkileri 

Bu eylem SECAP SW 1.8 eylemi ve YŞEP SW 1.6, SW 1.16 ve SW 1.17 eylemleri ile 
birlikte, atıkların bir kısmının atık toplama sahalarına gönderilmemesi ile sera gazı 
azalmasına katkı sağlamaktadır. 2030 yılına kadar yaklaşık 667,279 tCO2 azalma 

görüleceği düşünülmektedir. 


Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi İBB 

Finansman Seçenekleri Belediye Bütçesi, Kamu-Özel Sektör işbirlikleri 



2.2.6: Gerekli geri dönüşüm altyapılarına (çöp tenekeleri, kamyonlar, güzergahlar vb.) 
yatırım yapılması için Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun şekilde birlikte hareket edebilecek ilgili 
kurumlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapılması (SW 1.6)
Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek 

Gerekçe

Eylem, İBB’nin İzmir Entegre Katı Atık Yönetimi Planı’nı (2018) ilerletmek için ihtiyaç 
duyduğu akıllı atık toplama altyapısına ve tesislerine yatırım yapmasına ve bunların 
geliştirilmesine odaklanmaktadır. SW 1.3 eylemi ve SECAP SW 1.8 eylemi ile uyumlu 

olarak geliştirilecektir. 

İzmir’de kişi başı katı atık miktarı son yıllarda yükselerek 2008 yılında kişi başı 390,55 

kg miktarından 2018 yılında kişi başı 469,09 kg miktarına çıkmış yani %20’lik bir artış 
göstermiştir. İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planına göre, kişi başına düşen atık 
miktarının gelecek 10 yıl içinde artmaya deva metmesi beklenmektedir. 


2018’de Harmandalı Katı Atık Depolama Alanına günde 4.800 ton atık alınmıştır. 
2025 yılında oluşacak kentsel katı atık miktarının 5.413 ton olması öngörülmektedir. 
Bu nedenle bu eylem, atıktaki artışı ve bununla ilişkili sera gazı emisyonlarını 

asgariye indirmek için gereklidir. 

İl genelindeki atıkların tamamından haftalık atık toplama yapılmasını sağlamak için 

kapasitelerinin arttırılmasına ve akıllı bir atık yönetim sistemine geçilmesine 
odaklanılmalıdır. Bu eylemin ilk adımı, mevcut atık toplama kamyonlarının sayısına 
dair bilgi eksikliğini gidermek ve İzmir’in hangi ilçelerinin daha faza atık toplama 

hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirlemektir. 

İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planında ana hatları ile belirtilen, bertaraf ve geri 
dönüşüm tesislerinin inşaat tarihleri ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. 

Uygulama Adımları 

1. Etkili geri dönüşüm için İlçe Belediyeleriyle iş birliği yapılması. İhtiyaç duyulan 
zorunlu altyapıların belirlenmesi (çöp kutuları, uygun kamyonlar, güzergah 
optimizasyonu vs)


2. Harmandalı atık ayrıştırma biriminin tamamlanması

3. Yeni atık aktarım istasyonlarının kurulması (2025’e kadar halihazırda planlanmış 

olan 5 adet istasyon vardır.)

4. Geri dönüştürülmüş atık aktarım istasyonlarının hedefleri izleme ve bildirimde 

bulunma işlemlerini de içerecek biçimde işletilmesi 


5. Özel/kamusal geri dönüşüm kuruluşları/tesisleri ile etkili iş birliği sağlanması 

6. Geri dönüşüm konusunda kamusal farkındalık yaratılması

7. Yazılı, görsel medya ve sosyal medya gibi kanallar üzerinden geri dönüştürülmüş 

malzemelerin kullanımı için bilinçlendirme ve teşvik etme faaliyetlerinin ve 
kampanyalarının düzenlenmesi 

Zaman Çerçevesi 2020-2030

Eylem Sahibi İBB 

Paydaşlar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
İlçe Belediyeleri

Geri Dönüşüm Tesisleri


Finans Kuruluşları 



2.2.7 Akıllı toplama sistemleri ve güzergah optimizasyonu yazılımı dahil olmak üzere atık 
toplama altyapısının (toplama hizmeti, toplama oranı, çöp tenekeleri/konteynırlar, araçlar) 
İlçe Belediyeleri ile işbirliği içinde değerlendirilmesi (SW1.17)

Eylem Tanımı

Bu eylem, akıllı toplama sistemlerinin güzergah ve optimizasyonunun işletme maliyeti 
ve verimliliği üzerindeki etkileri modellemek için mevcut atık toplama altyapısının ve 

yönetim uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını içermektedir. 

Bu eylem atık yönetimi yapısı için gerekli olan yatırımlar için bilgi sağlamaya yardımcı 
olacaktır ve SW 1.3 eyleminin öncüsü olacaktır. 


Olası Etkileri 

Genel olarak, atık yönetiminden elde edilen gelirin üçte ikisi atık toplama 
hizmetinden sağlanmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, atık 

toplama filosunun işletme verimliliğinin artırılması, atık toplama hizmeti yapan ilçe 
belediyesi / özel şirket için karlılığı arttıracaktır. 


Atık toplama sisteminin verimliliğinin arttırılması, işletme maliyetlerinin azaltılmasını, 
atık toplama aralıklarının daha düzenli bir hale getirilmesini ve bu doğrultuda müşteri 
hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayacak, aynı zamanda atık toplama sürecinde 

ortaya çıkan sera gazı salımları azaltılmış olacaktır. 


Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi İBB 

Finansman Seçenekleri Belediye Bütçesi, Kamu-Özel Sektör işbirlikleri 

2.2.8 İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planından (2018) yola çıkarak atık ayrıştırma (kuru geri 
dönüştürülebilir atıklar ve organik atıklar) ve temi malzeme geri kazanım altyapısına ve 
kompostlama tesislerine yapılan yatırımların desteklenmesi ve hızlandırılması (SW1.4)
Stratejik Plan Hedefleri 5.1 Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Desteklenecek 

Tanım 

İBB’nin 2018 yılında hazırladığı İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planı nda yer alan 
hedeflerle aynı doğrultuda ilerleyerek, atıkların atık toplama sahalarına 

gönderilmeden, kaynağında ayrıştırılması veya mekanik/biyolojik arıtmaya tabii 
tutulması gerekmektedir. Bunu sağlamak için, atık ayrıştırma tesislerine (Harmandalı 
Fiziksel Ayrıştırma Tesisi gibi), temiz malzeme geri kazanım tesislerine ve Kompost 

üretim tesislerine yatırım yapmak amacıyla bir değerlendirme çalışması yapmak ve 
atık toplama sistemlerini tamamlamak 

Gerekçe 

* Geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması, atık toplama sahalarına gönderilen atık 

miktarını azaltacak ve atıkların toplanması için gerekli alan ihtiyacı da azalacaktır. 

* Geri dönüştürülmüş malzemeler ekonomide kendine yer bulacaktır 


* Doğada çözünebilir atıklar atık toplama sahalarına gönderilmek yerine Kompost 
üretiminde değerlendirilecektir. 



Uygulama Adımları 

1. Farklı atık yığınlarının olası miktarlarının değerlendirilmesi 


2. Atıkların ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve Kompost üretiminde kullanılması 
için mevcut ve gerekli altyapı ve alan ihtiyacının değerlendirilmesi 


3. Ayrı toplama, geri dönüşüm ve Kompost üretimi için fonlama vefinansal destek ile 

teknolojik olarak destek de dahil olmak üzere nelere ihtiyaç duyulduğunun 
belirlenmesi 


4. Geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir atıkların ayrıştırılması ve işlemden 

geçirilmesini kolaylaştırmak için gerekli olan atık toplama sistemlerine yatırımların 
tamamlanması 

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi İBB 

Finansman Seçenekleri 
Belediye Bütçesi, Uluslararası Finans Kuruluşları, İlbank, Kamu-Özel Sektör 
İşbirlikleri, Özel Bankalar 



Tema 3: Eğitim ve İletişime Yönelik Eylemler  

3.1.1 Hanelerde atık miktarının azaltılması ve atıkların ayrıştırılması için şehir genelinde 
(örneğin okullarda) sosyal farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi (SW 1.1)

Tanım

Bu eylem, il çapında farkındalık oluşturma kampanyaları düzenlenmesine ve 

vatandaşların ev veya semt bazında (evlerin, restoranların veya gıda dağıtım 
şirketlerinin organik atıklarının geri dönüştürülmesi) kompost oluşturabilmeleri veya 
farklı türlü atıkları geri dönüştürebilmeleri için kılavuzluk ve yönlendirme hizmetileri 

sağlanmasına odaklanmıştır. 

Bu sayede, İBB Stratejik Plan 2020-2024 kapsamındaki sürdürülebilir atık yönetimi 
ve verimli geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak kolaylaşacak, davranış değişikliğinin 

teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda bir görüş kazandırmış olacaktır. 


Olası Etkileri

Mevcut davranışların değişmesine yol açarak, geri dönüştürülebilir malzemelerin ve 
gıda atıklarının atık depolama sahalarına gönderilmesi engellenecektir. Bu sayede 

katı atıklardan kaynaklanan salımlar azalmış olacak ve İl genelinde yeni malzeme 
kullanım miktarı azalacaktır. Diğer faydalar arasında, plastik gibi katı atıklardan 
kaynaklanan toprak ve çevre kirliliklerinin azalması sayılabilir. 

Zaman Çerçevesi 2021-2025

Eylem Sahibi İBB

3.1 Hanelerde Plastik Atık Miktarının Azaltılmasına 
Yönelik Eğitim ve Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 






3.1 ve 3.2 Başlıklarına ait eylemler Emrah Bey’den gelince eklenecek 


3.2 Endüstriyel Kuruluşlarda  Atık Miktarının 
Azaltılmasına Yönelik Eğitim ve Farkındalık 

Çalışmalarının Yapılması 




