
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

CADDE VE SOKAKLARI SÜPÜRÜYORUZ 

Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokakları 2 yol süpürme aracı ve 115 süpürgeci işçi ile süpürerek 

temizliyoruz. Yol süpürme araçları trafik sorunu olmayan yerlerde, akşamın geç saatlerinde ve sabah 

erken saatlerde çalışmaktadır. Süpürge aracının giremediği yerler süpürgeci işçiler tarafından 

süpürülmektedir. Ana cadde ve yollar hergün, ara yollar program dahilinde süpürülmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPIYORUZ 

Bergama sınırları içinde kullandığımız yaklaşık 5000 adet çöp konteynerinin her zaman sağlam ve 

sağlıklı olması için sürekli kontrol ediyor, konteyner yıkama aracı ile yıkanıp dezenfekte edilmesini 

sağlıyor ve bozuk konteynerlerı tamir edip tekrar kullanıma sunuyoruz.    

 

 



AMBALAJ ATIKLARINI AYRI TOPLUYORUZ 

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince evsel atıklardan ayrı toplanması 

gereken ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı toplanması amacıyla “Ambalaj Atıklarının Kaynağında 

Ayrı Toplama projesi” ni uygulamaya başladık. Ambalaj atıkları; cam, metal, kağıt, karton, plastikler 

vb. kaynağında yani atıkları üretenler tarafından ev ve işyerlerinde, evsel nitelikli atıklardan ayrı 

olarak biriktirilen atıkları topluyoruz. 

 

AYRI TOPLANACAK AMBALAJ ATIKLARI : 

 Kağıt ve kartonlar 

Gazate ve dergiler, 

Kağıt ve karton ambalajlar, 

Mukavva kutular, kağıt torbalar, 

Kullanılmış defterler ve kitaplar, vs. 

Plastikler 

Su ve meşrubat amlajları, 

Sıvı yağ ambalajları, 

Şampuan ve deterjan kutuları, 

Kullanılmış plastik ev eşyaları (leğen, bulaşıklık, naylon kaplar, vs.) 

Yoğurt ve margarin kapları, 

Plastik bidonlar, vs. 

Camlar 

Su ve meşrubat şişeleri, 

reçel, konserve, sos kavanozları, vs. 

Metallar 

Metal içecek kutuları, 

Yağ tenekeleri ve diğer tenekeler, 

Konserve ve salça kutuları, 

Metal mutfak gereçleri, vs. 

Kompozit 

Süt,meyve suyu kutuları 
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ATIK PİLLERİ TOPLUYORUZ 

Atık pillerin toplanması amacıyla Belediyemiz ve (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği 

İktisadi İşletmesi ile  protokol imzalanarak, atık piller toplanmaya başlanmıştır. 

 Okullara, muhtarlıklara, bazı sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri gibi noktalara bırakılan atık pil 

toplama kutularını kontrol ediyor ve atık pilleri topluyoruz. 

                   
 

 

 

 

Okullardan Pil Toplama Faaliyetleri 

 

 



İzmir'de, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında atık pil toplama kampanyası düzenlendi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe 
belediyelerinin iş birliğinde yürütülen kampanya, Çevre Haftası kapsamında 30 Mayıs'ta gerçekleşti. 

Bergama’da Tartımlar sonucunda, 19. Atık pil toplama kampanyası katılım listesi ve topladıkları atık 
pil miktarı 
 

GENÇLER 

Ersoy YAVAŞ 179,60 kg 

     Toplam : 179,60 kg 

ÇOCUK 

Nisa Naz KARACA 210,95 kg 

     Toplam : 210,95 kg 

OKULLAR  

Aşağıcuma İlkokulu 10.25 kg 

Aşağıbey İlkokulu    4,10 kg 

Atatürk İlkokulu 18,55 kg 

Özel Bakırçay İlkokulu 55 kg 

Bölcek İlkokulu 5,15 kg 

Dereköy İlkokulu 120 kg 

Fatih İlkokulu 10 kg 

Göçbeyli ilkokulu 32,70 kg 

Pınarköy ilkokulu 16,10 kg 

Pamukçu İlkokulu 65 kg 

Yenikent İlkokulu 2,95 kg 

Zeytindağ Yılmaz İlkokulu 33,95 kg 

Zeytindağ Çok programlı Lise 29 kg  

14 Eylül İlkokulu 34,95 kg 

80. Yıl YİBO İlkokulu 13.70 kg 

     Toplam :   451,40 kg 

ANAOKULU 

Bergama Anaokulu 10 kg 

     Toplam :          10 kg 

    Genel Toplam :   851,95 kg 

 



 

Bergama genelinde en çok atık pil toplayan  gence Temizlik İşleri Müdürümüz teşkkür belgesi verdi. 

 

Bergama genelinde en çok atık pil toplayan Ali Rıza Eroğlu İlk Öğretim Okulu’nun Müdürü İbrahim 

CANBAZ’a Bergama Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Ali KAHYAOĞLU tarafından teşekkür belgesi 

verildi. 

 

BİTKİSEL ATIK YAĞLARI TOPLUYORUZ 

 
Bir süre kızartma işleminde kullanılan bitkisel yağ, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ 
haline gelir. 

Bergama Belediyesi'nin, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla Ali Rıza Eroğlu İlk Öğretim Okulu 
ile düzenlediği, Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda Bitkisel Atık Yağ toplayan öğrencilerle 
Çevre Haftasını kutladık. 

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı çevre projelerinde Ali Rıza Eroğlu İlk 
Öğretim Okulundan toplam, 220 kilogram bitkisel atık yağ topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. 

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, ziyaret sırasında çevreye olan duyarlılıklarından dolayı 
okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür etti. 



Sağlığımız için ciddi bir risk 

Bergama Belediyesi Çevre Mühendisi, atık yağların zararları konusunda şu bilgileri veriyor:   

1- Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar, suya, kanalizasyona döküldüğü zaman 

su yüzeyini kaplar, su sistemine zarar verir, havadan suya oksijen transferini önler, zamanla sudaki 

oksijenin tükenmesini hızlandırır.  

2- Atıksu arıtma tesisinin işletme maliyetini artırır. Atık su kanal borularına yapışarak boru kesitinin 

daralmasına ve tıkanmasına neden olur. 

3- Daralma ve tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği maddi zararın yanında, kullanılmış 

bitkisel yağlar atık su kirliliğinin %25'ini oluşturmaktadır. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık 

yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.  

4- Kanalizasyona dökülen yağlar, atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. 

Sonu arıtma ile bitmeyen atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve 

akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalmasına sebebiyet verir. 

Bunun sonucu olarak; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar büyük zarar görür.  

5- Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına neden olmaktadır.  

Lütfen dikkat! 

Belediye çevre Mühendisi şu hususlarda uyarılarda bulunuyor: 

-Kullanılmış kızartmalık yağları çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve 

benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz. 

 

Dünya Çevre Günü’nde anlamlı etkinlik 

Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Bergama’da öğrenci ve halktan oluşan kalabalık bir grupla yapılan 

kortej yürüyüşünün ardından Bu yıl 80. ULUSLARARASI BERGAMA KERMESİ Kapsamında Temizlik 

İşleri Müdürlüğünce oluşturulan stantta yapılan etkinlikte, çevre içerikli programlar gerçekleştirildi.

 



 

 

 

            

                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 

 

 

 

 



 Çöp Konteynırlarını Çimle Kamufle Ettik 

 

         Bergama  Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, yol kenarlarında bulunan ve zaman içinde 

yıpranan gri renkli konteynerler Belediye Şantiyesi’nde yapılan özel tasarımlı yapay çim giydirme 

kutular yaparak kente daha estetik bir görünüm kazandırdık.  

 

 
 

 
  


