
KASIM AYI FAALİYET RAPORU 



Ahievren,Ahmetpaşa,Aksakal,Alaybey,Bağpınarı,Ballı,Batkın,Bayramtepe,Çavuşköy,Çınaral
tı,Çınarlıdere,Çimendere,Danişment,Davuteli,Delliler,Demircili,Dereköy,Deveci,Develi,Do
ğanköy,Dolu,Elmalı,Evrenbey,Gönence,Haliç,Hasköy,Hemit,İbribey,İbrice,İshakça,Kadıköy,
Karaiğdemir,Kavakçeşme,Kermeyan,Kiremitlik,Küçükhıdır,Kürtüllü,Mestanlar,Müstecep,Pi
rinççeşme,Sarıpolat,Sarıyar,Şahin,Tekkeköy,Teteköy,Vakfığdemir,Yaylagöne,Yaylaköy,Yenice
,Yenidibek,Yılanlı,Yörücek,Yörük Mahallelerine şimdiye kadar toplamda 224 adet çöp 
konteyneri dağıtılmıştır. 



Allışık,Bağpına
rı,Çavuşköy,Bal
abancık,Dellile
r,Demircili,Do
ğanköy,Dolu,G
özsüz,Haliç,Ha
sköy,Izgar,Kala
ycı,Karacahalil,
Küçükhıdır,Piri
nççeşme,Sarıp
olat,Şahin,Tek
keköy,Vakfığde
mir,Yaylagöne,
Yılanlı 
Mahallelerine 
toplamda  
şimdiye kadar  
56 adet mavi 
geri dönüşüm 
konteyneri 
dağıtılmıştır. 



Malkara Belediyesine ait vahşi depolama sahasının etrafı, beton direkli tel örgü 
ile çevrelenmiş olup mevcut çöplerin anayola saçılmasının minimum düzeye 

indirilmesi planlanmaktadır. 



Çöplük, 400 mt dikenli tel örgü ile çevrelenerek çöp döküm sahasının yeri tam olarak 
belirlenmiştir.Amaç,kontrolsüz dökümleri en aza indirebilmek.Çünkü Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı , bu konuda gereken hassasiyeti 
ve önemi göstermektedir. 





Çöp dökümü ile ilgili çöp depolama alanına bilgilendirme tabelaları yerleştirilmiş 
olup gelen vatandaş uyarılmaktadır 











Yanan teller,özellikler gece 
vardiyasında çalışan çöp 

kamyonlarının lastiklerinin 
patlamasına neden olmaktadır. 



 

59 LA 172 plakalı aracın kasası yeniden 
yaptırılarak Belediyenin hizmetine 

sunulacaktır. 



 





 



Sağlamtaş,Balabancık ve Kozyörük Belde Belediyelerinin logoları ve 
yazıları çöp kamyonlarından tamamen kaldırılmıştır. 



Araçlara ,sadece Malkara Belediyesi logosu ve yazısı yazılmıştır.  









Kiralanan çöp 
kamyonlarından 2 
tanesi hariç tümünde 
varil aparatı 
bulunmaktadır.Varil 
aparatı 
mahallelerimizde 
bulunan 
varil/bidonların daha 
pratik ve kolay bir 
şekilde boşaltımını 
sağlamaktadır. 



MALKARA MERKEZ EKİBİ 



KOZYÖRÜK EKİBİ 





 
 
 
 

MALKARA BELEDİYESİ VAHŞİ DEPOLAMA  
ALANI 

(ÇÖPLÜK) 

KOZYÖRÜK EKİBİ- 
34 AG 8266 
(14 MAHALLE) 

SAĞLAMTAŞ 
EKİBİ 

34 AG 1693 
(20 MAHALLE) 

BALABANCIK 
EKİBİ 

59 LY 145 
(13 MAHALLE) 

MERKEZ EKİBİ 
59 JM 4267 

(26 MAHALLE) 

73 ADET 
MAHALLENİN 

ÇÖPÜ HAFTALIK 
ALINMAKTADIR. 



Çöp konteynerlerinin önüne 
ve çevresinde parklanma 
yapılması, zamanında ve 

saatinde gelen çöp aracının 
,söz konusu alana 

giremediğinden çöp 
konteynırını 

boşaltamamasına sebep 
olmaktadır 



Korugan,galvanizden imal edilmiş ve çöp 
konteynerlerini korumaya elverişli bir 
şekilde yapılmış olan  kare veya diktörtgen 
biçimindeki korunaktır. 



Şehitlik Caddesi, 14 Kasım Caddesi ve Hürriyet 
Caddesine koyulabilir.Bu caddelerde çöp 

konteyneri bulunmamaktadır. 



Estetik açıdan çok hoş ve 
cıvıl cıvıl bir görünüme sahip 

koruganlar ,çöp 
konteynerlerinin pis 

görüntüsünü ortadan 
kaldırmaktadır. 



Yeraltı çöp konteynerleri,atıkları yeraltında toplarken, çöp 
kokularının çevreye yayılmasını engeller.  

 
Görüntü ve çevre kirliliğini önlerken, sinek, böcek ve haşerelerin 

üremesine engel olur. 



Mevcut atık toplama kamyonları üzerine eklenen çöp toplama vinci 
sayesinde yeni ve pahalı çöp toplama kamyonlarına gerek kalmaz. 



m³ olarak üretilen kovalı yeraltı çöp 
konteynerleri yeni araç satın almadan 

mevcut filoda toplanabilir olması sayesinde 
çöp toplama maliyetini düşürdüğünden en 

çok tercih edilen sistemdir. 
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