
 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    

-----------------------------------------------------   

        Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 

Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi İşçi, 18 hizmet alımı personeli olmak 

üzere 41 personel hizmet vermektedir. 

 

   

   TEMİZLİK İŞLERİ ARAÇ DURUMU 

    ----------------------------------------------------- : 

      Temizlik İşleri  1 adet 18 m3, 3 adet 13+1,5 m3, 2 adet 8 m3 ve 1 adet 8 m3 Geri 

Dönüşüm sıkıştırmalı çöp toplama aracı , 2 adet yükleyici kepçe ve 2 adet DOC  

Kamyon ile Temizlik hizmeti vermektedir.  

 

       Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 

238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. 

 

      Galveniz sacdan yapılmış tekerlekli 800’lük 65 adet  çöp konteynırı alınarak ihtiyaç 

olan bölgeleri  dağıtılmıştır.  

 

 

 

 

       Yazın başlangıcı ile birlikte Mart ayının ilk haftasından ( hava sıcaklığının 12-13 

derece gibi )  dere ve akarsular ile durgun sularda lavrasit çalışmaları ( sinek ve 

sivrisinek ) başlatılarak Eylül Ayı sonuna kadar devam ederek toplam 120 lt   lavrasit 

ilaç kullanılmıştır. 

  

       Mayıs Ayı başlangıcı ile birlikte havaların tamamen ısınması ve halkımızın daha 

rahat bir ortamda yaşam sürdürebilmesi için sinek ve sivri sinek uçkun mücadelesine 

başlanarak havaların soğumaya başladığı Kasım Ayı sonuna kadar sabah sivrisinek, 

akşam karasinek mücadelesi yapılmış olup, bu çalışma için toplam 300 litre uçkun ilacı, 

halkımızdan gelen şikayetler doğrultusunda kene mücadelesi yapılmış olup, belli 

bölgelerde 40 litre kene ilacı  kullanılmıştır.  

       

         Yaz ayı içerisinde sıvı yiyeceklerin daha çok tüketildiği ve atılan çöplerin koku 

yapmaması için İlçemiz genelinde 1120 adet galvaniz sacdan yapılmış tekerlekli 800’lük 

çöp konteynırı kötü koku ve haşerelere karşı dezenfekte edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, 

TAŞINMASI VE BERTARAFI 
 

  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY, 2011) uyarınca, ambalaj 

atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin çalışmalar; plastik, cam, metal, kağıt-

karton, kompozit gibi ambalaj malzemelerin toplanması ve ayrılması, özel bir şirkete 

gerek duyulmadan geçici faaliyet belgeli Malkara Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve 

Ayırma Tesisi tarafından yürütülmektedir.  

 
Proje kapsamında toplanan ambalaj atıkları Malkara Belediyesi Ambalaj Atığı 

Toplama ve Ayırma Tesisi’nde türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm sanayilerine 

ulaştırılması sağlanmaktadır. 

2012 yılında toplam 50.640 kg ambalaj atığı toplanmıştır. 

 

 

 

 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi faaliyetlerine yönelik 5000 adet 

tanıtım broşürü bastırılmış ve bilgilendirme ekibi vasıtasıyla 1000 adet broşür Malkara 

halkına dağıtılmaya başlanılmıştır. 

“Malkara Hep Kazanıyor”projesi kapsamında 3 adet ATV satın alınmıştır. 



 
Proje kapsamında 29.08.2012 tarihinde Malkara Belediyesi personeline ilk bilgilendirme 

toplantısı  gerçekleştirilmiş ve toplantı sonrasında katılımcılara eğitim değerlendirme 

anketi verilerek doldurmaları istenmiştir. Toplantıda proje dahilinde yapılan ve 

yapılacak faaliyetler anlatılmıştır. Belediye Personelinden toplamda 15 kişi katılmıştır. 

Proje kapsamında 31.08.2012 tarihinde Malkara İlçesindeki sokak  toplayıcılarına 

bilgilendirme toplantısı  gerçekleştirilmiş ve toplantı sonrasında katılımcılara eğitim 

değerlendirme anketi verilerek doldurmaları istenmiştir. Toplantıda proje dahilinde 

yapılan ve yapılacak faaliyetler anlatılmıştır. Sokak toplayıcılarından toplamda 6 kişi 

katılmıştır. 

Proje kapsamında 06.09.2012 tarihinde Malkara İlçesindeki kooperatif ve site 

yöneticilerine(başkanlarına) bilgilendirme toplantısı  gerçekleştirilmiş ve toplantı 

sonrasında katılımcılara eğitim değerlendirme anketi verilerek doldurmaları 

istenmiştir. Toplantıda proje dahilinde yapılan ve yapılacak faaliyetler anlatılmıştır. 

Kooperatif ve site yöneticilerinden toplamda 35 kişi katılmıştır. 

 

 

 
 

 

      



  Malkara Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan 4 mahalleye ambalaj atıklarının 

toplanabilmesi için proje bütçesindeki 100 adet geri kazanım konteyneri ilgili firmadan 

tedarik edilerek ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilmiştir.  

 
 

 

       Ayrıca; cam atıklarının daha sağlıklı ve randımanlı toplanabilmesi için Özen Cam 

Geri Dönüşüm Kazanım ve İnş. San. Ltd. Şti. firması ile 10/11/2012 tarihinde sözleşme 

imzalanmış ,protokol kapsamında 5 adet cam kumbaranın ilçeye yerleştirilmesi 

hususunda firma ile anlaşılmıştır. 

 

 



ATIK PİLLERİN 

TOPLANMASI , TAŞINMASI VE BERTARAFI 

 

Yıl Eğitim-Öğretim Kurumları 

(İlköğretim - Lise - Üniversite) 

Dış mekan/ Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

2005 - - 

2006 - - 

2007 - - 

2008 - - 

2009  - - 

2010 - - 

 2011 337 26 

2012   111.5 63 
 
Genel Toplam 

 

 

 

537,5 

 

Toplanan atık pil miktarları (kg) 

 

Toplama faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından ,TAP Derneği’nden atık pil 

toplama kutuları temin edilmiş ve atık pil toplama noktaları tespit edilerek  Malkara 

İlçesinde gerekli noktalara yerleştirilmiştir.  

Bunlara ilaveten ,10 adet atık pil toplama makinesi “Malkara Hep Kazanıyor”projesi 

kapsamında tedarik edilmiş ve  en kısa sürede okullara dağıtılacaktır.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAFI 

 

         Tekirdağ ilinin merkez ilçesinde yer alan sterilizasyon tesisi ,Atık Çevre 

Teknolojileri  İnşaat San.ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmekte olup Malkara Belediyesi’ne 

ait tıbbi atıklar Atık Çevre Teknolojileri  İnşaat San.ve Tic. A.Ş. tarafından 

alınmaktadır. 

2012 yılında toplanan ve firma tarafından bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 11.364 

kg’dır. 

 
 

 

 

BİTKİSEL ATIKYAĞLARIN TOPLANMASI ,TAŞINMASI VE BERTARAFI 

 

 

        19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Bitkisel Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği”uyarınca ilçe sınırları dâhilindeki bitkisel atık yağ 

üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek 

ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak amacı ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 09.12.2010 tarihli yazı ile Malkara Belediyesi'ne 

“Bitkisel Atıkyağların Yönetimi” konusunda yetki devri yapıldığı bildirilmiştir.  

2012 yılında KOLZA Biodizel ve Petrol Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. firması vasıtasıyla 

işletmelerden 3.030 kg bitkisel atıkyağ toplanarak geri kazanılmak üzere yine aynı 

firmanın geri dönüşüm tesisine (Kolza Biyodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş) bertarafı yapılmak üzere gönderilmiştir. 

“Malkara Hep Kazanıyor” projesi süresince bitkisel atık yağlar büyük lokanta, yemek 

fabrikaları ve mutfaklardan,ayrıca hanelerden Kolza Biyodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş. aracılığı ile toplanmaya devam edilmektedir. 

Bitkisel atıkyağların toplanabilmesi için bitkisel atık yağların geçici depolanacağı plastik 

bidonlar tedarik edilerek bazı okullara verilmiştir. 

 



 

 
 

 

Evsel (bitkisel) atık yağ toplama makinesi, evlerde kullanılan bitkisel atık yağların şehir 

kanalizasyonuna ve çöplere dökülerek doğaya karışmasını önlemek için özellikle ev 

hanımlarının kullanımına yönelik düşünülmüş ve bitkisel atıkyağ toplama makinesi, 

BAYTOM MAK. SAN. TİC. A.Ş.‘den tedarik edilmiştir. 

 

 

 
 



 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN  

TOPLANMASI VE TAŞINMASI 

 

        2012 yılında toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı ; Malkara İlçesi 

içerisinde yaklaşık 18 tondur ve  bertarafı yapılmak üzere AKÇANSA BÇM’ye 

(Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. B.Çekmece Çimento Fabrikası) gönderilmiştir.  

 

 
 

 

 

ATIK MOTOR YAĞLARIN TOPLANMASI ,TAŞINMASI VE BERTARAFI 

 

      2012 yılında Malkara İlçesi içerisindeki madencilerden ve diğer atıkyağ 

üreticilerinden 372.086 kg atık motoryağları toplanmıştır. 

 


