
 

 

MÜDÜRLÜK GÖREVLERİ 

Sivas Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Temmuz 2015 te faaliyetlerine başlamıştır. 

BAĞLI BİRİMLER: 

    1)Geri Dönüşüm Çevre Bilinçlendirme Ve Eğitim Birimi 
 

Geri dönüşüm birimi olarak ambalaj atığı ,atık pil, atık yağ, elektronik  atık ve ömrünü tamamlamış lastik, kategorilerinde 
çalışmalarını yürütmektedir.Bu konuda verdiğimiz hizmet aşağıdaki gibidir.   

Ambalaj; 

     Piyasaya sürülecek olan ürünün yapısını muhafaza eden, dış etkenlere karşı koruyan, steril olmasını sağlayan, ve aynı 
zamanda ürünün kullanıcılara tanıtımını yapan hammadde olarak değerli bir malzemedir. Ambalaj atığı ise ürünlerin 
kullanımından sonra ortaya çıkan ve geri dönüştürülmesi gereken malzemedir. 

 

Ambalaj Atıkları: 

Atıkları kaynağında toplamayı hedef almış olup ambalaj atıklarını dış mekanlarda caddelerdeki konteynerler da, iç mekanlarda 
ise iç mekan kutularında toplamaktadır. 

Ambalaj  atıkları ; (dağıtılan el broşürleri  ve afişlerde görüldüğü üzere)kağıt ,karton,metal ,cam, plastik ve kompozitatıklardan 
oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü veya geri kazanımı doğal kaynaklarımızın korunması ve ekonomimizin güçlenmesi için 
büyük önem taşımaktadır. Yeniden kazanımı mümkün olan atıkları, geri dönüşüm halkasına dahil ederek çevre sağlığına ve 
ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz . 

 

  

Yukarıda görüldüğü üzere, biriktirmiş olduğunuz atıklarınızı bulunduğunuz cadde üzerindeki  dönüşüm konteynerlarına 
bırakabilirsiniz, ayrıca atıklarınız için 444 58 44 ü arayabilirsiniz. 

İLİMİZDE GÜNLÜK YAKLAŞIK OLARAK 15 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLANMAKTADIR.2016 YILINDA TOPLAM 5534 TON 
AMBALAJ ATIĞI TOPLANMIŞTIR. 

1 TON KULLANILMIŞ KAĞIT İLE 17 YETİŞKİN AĞAÇ KURTARABİLMEKTEDİR.  

 

 

 



 

Atık Pil: 

 

Pil geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması 
amacıyla barındırdığı zararlı kimyasal ve ağır metallerin bertaraf edilmesi ve gerİdönüşüm sürecidir. Piller, kontrolsüz bir 
şekilde çevreye bırakıldığı takdirde bu zararlı kimyasal ve ağır metallerin toprak ve su kirliliğine sebep olma riskleri vardır. 

 

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz atık pillerin çevreye vermiş olduğu zararları en aza indirebilmek için 
TAP derneği ile protokol imzalamış olup her yıl okullararası( 31 Ekim-30 Nisan arası )atık pil toplama yarışması 
düzenlenmektedir.2015 yılı içerisinde 3,5 ton 2016 yılında yine 3,5 ton olmak üzere toplamda 7 ton atık pilin doğaya 
verebileceği zarar önlenmiştir. 



TOPLAMA
Belediyeler,
Okullar, Marketler, Tekno Marketler,
Kamu Kurum ve Kuruluşları
(Ceza Evleri, Hastaneler, Organize 
Sanayi Bölgeleri, Öğretmen evleri,PTT,
hava meydanları, karayolları vs. )
Askeri Kuruluşlar ve Emniyet Teşkilatı,
Oteller, eczaneler, camiler, 
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, 
odalar, dernekler…

 

Tüm halkımızın bu konuda duyarlılık gösterip atık pillerini en yakınındaki okula götürmesi veya belirli miktarda biriktirip Sivas 
Belediyesi çağrı merkezine (444 58 44)ulaşıp açık adreslerini bırakmaları yeterli olacaktır. 

Atık Yağ: 

 

Bilindiği gibi 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin 
%25’ini oluşturmaktadır. Atık yağlar ekotoksit özelliğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar 
verir. 

 

Son yıllarda ülkemizde bir çok atık yağ toplama kampanyası yapılmakta ve toplanan atık yağlar çevre ve orman bakanlığın 
dan çevre lisansı almış geri kazanım tesisleri aracılığı ile geri dönüştürülmektedir. 

 

Sivas belediyesi olarak halkımızın biriktirmişolduğu atık yağları bırakabilmeleri için muhtarlıklara  50 kg lık mavi atık yağ 
bidonu temin edilmiştir ,ayrıca atıklarınız için 444 58 44 ü arayabilirsiniz. 



 

 

2015 Yılında 16 ton atık yağ toplanmış iken 2016 yılında toplanan atık yağ miktarı 22 tona ulaşmıştır.Sivas ta bulunan 
tüm atık yağ  üreticilerine(lokantalar,pansiyon, otel, kantin vs) zabıtaeşliğinde bilgilendirme yapılmışsonrasında ise Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü,Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Belediye olarak lisanslı bir firmayla atık yağlarının teslimi ile ilgili sözleşme 
yapıp yapmadığının denetimi ve Atık Yağ Kontrolü Yönetmeliğine göre cezai hüküm konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar(AEEE): 

 

   AEEE, genel olarak kullanım ömrünü tamamlamış, tamir edilemeyecek seviyede zarar görmüş, veya arızalanmış 
elektrikli veya elektronik eşyalara denmektedir 

 

 

 

 

 

. Evlerde veya işyerlerinde kullanılan tüm elektrikli ve elektronik aletler güncelliğini yitirdiğinde veya kullanım ömrünü 
tamamladığında atık konumuna gelmektedir. Büyük ev aletleri(buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), telekomünikasyon 



cihazları(bilgisayar,televizyon,kablosuz iletişim araçları), ses ve görüntü ekipmanları, küçük ev aletleri vb.  tüm cihazlar 
elektronik atık kategorisine giren gereçlerdir.  

Belediyemiz ,444 58 44 ü arayıp açık adresinizi bırakmanız halinde atığınızıadresinizden aldırmaktadır. 

Ömrünü Tamamlamış Lastik: 

 

Araç altındaki faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış ,bir daha araç üzerinde 
kullanılamayacakdurumda olan lastiklere ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL)  denir.Lastik satıcılarının eski lastikleri çevreye 
bırakmamaları konusunda bilgilendirilip,atık lastikleri lisanslı firmaya teslimi konusunda zabıta eşliğinde kontrolü yapılmaktadır 

Çevre Bilinçlendirme Ve Eğitim: 

 

 



 

Belediyemiz  anaokulundan başlayarak tüm kademe okullara geri dönüşüm ve çevre bilinci konulu eğitim semineri 
düzenlemektedir.Katılan öğrencilere konuyla ilgili el broşürleri, magnet, boyama seti,pil ve dönüşüm kutuları 
dağıtılmaktadır.Okulların önüne dönüşüm konteynerleri konmaktadır. 

.2)Çevre Denetim Ve Kontrol Birimi 

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda tıbbı atıkların bertarafı,evsel katı atıkların düzenli depolanması ve 
dair tesislerin kontrolü ve denetlenmesi görevini yürütür 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ  

   Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ön izin belgesi alınmış olup Tesisimiz 2014 yılının ikinci yarısından sonra 
hizmete girmiştir. Tesise günlük yaklaşık olarak 350 ton katı atık kabul edilmektedir. Tesiste aylık yaklaşık olarak 
1000 MW elektrik üretimi yapılmaktadır.  

 

 

 

 



 

SİVAS- 5000 ton/yıl kapasiteli Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisi Mart 2013 tarihinde faaliyete 

geçmiştir.Tesiste 2015 yılında 746 ton, 2016 yılında 782 ton tıbbi atık sterilize edilmiştir.  

 

 

Sivas ili sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor ofisleri ile talep halinde evlerden 
kaynaklanan tıbbi atıklar da dahil olmak üzere Sivas İlindeki tüm tıbbi atıkların, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve 
çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilerek, tıbbi atıkların 
sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi işi sözleşmeli firma tarafından yapılmaktadır.  

 

 

    KÖMÜR DENETİMİ 

Kömür, fosil bir yakıt türüdür. Karbon bakımından zengin olan kömür, yerin yüzeyine yakın, çeşitli derinliklerde 
bulunabilmektedir. Isınma başta olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Fakat kalitesiz kömürlerin yüksek karbon 
salınımı nedeni ile hava kirliliği meydana gelmekte ve bu durum dolaylı yoldan insanların da sağlığını etkilemektedir. 

 

 

  

 

 



 

 

İlimizde kömür satışı yapan tüm işletmelerin KYS (Katı Yakıt Satıcı) belgeleri düzenli olarak kontrol 
edilmektedir.Kömür numuneleri alınarak akredite olmuş laboratuvarlarda analizi yaptırılmaktadır.  

 

 

 

 

     GÜRÜLTÜ 

   Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması Projesi kapsamında TÜBİTAK MAM ve Bakanlık 
yapılan görüşmeler neticesinde İlimizin gürültü haritası ücretsiz olarak TÜBİTAK MAM’ a yaptırılmıştır.  

   Bu kapsamda Gürültü Eylem Planı yapılması için TÜBİTAK MAM ile proje sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

 

 

 

HAVA ,SU,  TOPRAK KİRLİLİĞİ,İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİNİZİ 444 58 44’E BİLDİREBİLİRSİNİZ. 

 

 



 

3)Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıkları Koor.KontrolBirimiFaaliyetleri: 

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet yürütmekte olan hafriyat birimimizde öncelikle 
hafriyat yapan tüzel kişiler veya şirketlerin hafriyat için belgeleri verilmektedir. Ayrıca inşaat  firmalarına ruhsat izin 
belgesi verilmektedir.Ruhsat izin belgesi alacak olan insaat firmalarının birimimizden ruhsatlı olan hafriyat 
firmalarına hafriyatlarını yaptırmaları gerekmektedir.Ruhsatsız hafriyatçılara yaptıracak olan inşaat firmasına  cezai 
müeyyide uygulanmaktadır. 

Hafriyatçıların taşıdıkları hafriyat molozlarını belediyemizin uzuntepemevkiindeki kırım ocağına götürmeleri diğer 
malzemeleri ise yine birimimiz tarfından gösterilecek olan sahalara dökmeleri gerekmektedir. 

 

 

    Çevreye verilecek olan her hangi bir zarar veya kirletme durumunda yine cezai müeyyide 
uygulanmaktadır.Hafriyatçıların  ve inşaat ruhsatı alacak olan kişilerin veya firmaların  bilgi almak istediği kunuyu 
0346 221 99 40 nolu telefondan dahili 121 i arayarak bilgi alabilirler. 

4)YAZI İŞLERİ VE İHBAR BİRİMİ: 

Halkımızın ihbar hattı(444 58 44) aracılığı ile ilettiği dilek ve şikayetler kayıt altına alınmakta ve konu hakkındaki 
ilgili birimler derhal bilgilendirilmektedir. 
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