


Değerli Kardeşlerim

Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı

Çorum’un değişimine ve gelişimine yön veren Belediyemiz, sorumlu olduğu 
temizlik hizmetlerini de 8 yıldır önemli bir yatırım alanına dönüştürdü. Sağlıklı bir 
toplumun devamı için gereken temiz çevrenin oluşturulması ve korunmasına 
yönelik yatırımlarımızla şehrimizin temizlikteki değerini daha da güçlendirdik.

Toplam il nüfusumuzun yarısına tekabül eden 43 köy ve 15 mahallemizde, 
modern teknik ekip ve ekipmanlarla 7/24 temizlik faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Belediyemiz sınırları içindeki yerleşim alanlarında oluşan günlük 
çöp ve atıkları toplayarak, çöp sahasına taşıyoruz. Mahallelerimizde, haftanın 
her günü modern araçlarımızla temizlik yapıyor; bulvar, cadde ve sokakların 
süpürülerek/yıkanarak temizlenmesini sağlıyoruz. Okullarımızın çevre ve 
bahçeleri, ibadethanelerimizin içi ve çevresi, semt pazar alanlarımız başta 
olmak üzere, kamusal alanların temizliğini kısa süre içerisinde ve periyodik 
olarak yapıyoruz. 

Bu hizmetlerin yanında bilgilendirme ve duyurular yaparak, hemşehrilerimizin 
‘çevre temizliği bilincini artıran’ çalışmaları da aralıksız sürdürüyoruz.  

Temiz bir yaşam alanı oluşturmak, oluşan bu yaşam alanlarını korumak ve 
gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için temizlik hizmetlerinde 
“birİNCİ” olmaya devam ediyoruz. 
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Temizlikte Marka Şehir  
• Ana arterler, caddeler ve büyük sokaklarımızı her gün; mahallelerimizi ise 7-10 gün 

aralığında süpürüyor, temizliyoruz. 
• 16.000  konteynırı hidrolik sıkıştırmalı 29 aracımızla  nüfus yoğunluğuna göre 

günlük ve haftada en az iki kez topluyoruz.
• Konteynır dağıtımını belirli bir standart çerçevesinde yaparak görüntü kirliliğini 

önlüyor ve atık toplama maliyetini azaltıyoruz.  
• Toplam 52 aracımız ve 300 temizlik personelimizle temizlikte marka şehrimizin 

hizmetindeyiz.

gün 



3

• Türkiye'de sayılı belediyede bulunan konteynır yıkama 
ve dezenfekte aracı ile tüm konteynırlarımızı yıkıyor ve 
dezenfekte ediyoruz.

• Bununla hem konteynırlarımızın ömrünü uzatıyor hem 
de haşere oluşumunu önlüyoruz.
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• Cadde, sokak, pazar yerleri ve kaldırımları 
süpürme ekiplerimiz,  süpürme araçlarımız 
ve yıkama ekiplerimizle düzenli olarak 
temizliyoruz.

• Şehir merkezinde 15 mahalle 283 cadde ve 
2213 sokakta periyodik temizlik hizmetini 
aralıksız yürütüyoruz.

• Günlük ortalama 243 ton evsel katı atık 
topluyoruz.

• Mücavir alanımızda yer alan 43 köyümüzün 
haftada bir kez evsel atıklarını topluyoruz.haftada bir kez evsel atıklarını topluyoruz.
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• Göreve geldiğimiz 2009 yılından 2016 yılı sonuna 
kadar temizlik araç ve makine alımına 8 milyon TL 
yatırım yaparak tüm araç ve ekipmanımızı yeniledik. 
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• Kış aylarında yağışlı havaların da etkisiyle yayaların 
yürümekte zorlandığı kaldırımlarda halkımızın daha 
rahat edebilmesi için karla mücadele çalışmalarını 
zamanında gerçekleştiriyoruz. 

• Bu kapsamda; ana caddelerdeki kaldırımları, özürlü 
geçişlerini, dik yokuşları, hastane ve okul önlerini 
ilk etapta temizliyor; ara sokakların tuzlanması 
çalışmalarını yürütüyoruz.
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Katı Atık Yönetimi
Bitkisel Atık Yağların Toplanması

• Mücavir alan içerisinde oluşan bitkisel atık yağları topluyor, lisanslı 
firmalara teslim ediyoruz. 

• 2010 yılında 8.000 litre atık yağı toplarken, 2016 yılında mesken ve 
işletmelerden 38.000 litre bitkisel atık yağı topladık. 

• Bitkisel atık yağ oluşturması muhtemel kurum ve kuruluşlara düzenli 
olarak denetimler gerçekleştiriyoruz.
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Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı

• Belediyemizle anlaşması olan sağlık kuruluşlarına ait tıbbi 
atıkları topluyor, taşıyor ve bertarafını gerçekleştiriyoruz.

• 2009 yılında önlisansını aldığımız tıbbi atık sterilizasyon 
tesisimiz 8 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.

• Tesisimizde 2009'da 35.000 kg tıbbi atık bertaraf edilirken 
bu rakamı  2016 yılında 475.000 kg'a çıkardık.
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Atık Pillerin Toplanması

• İşyerleri, evler ve okullarımızda atık pillerin ayrı 
toplanması hizmetini gerçekleştiriyoruz.

• Bu kapsamda kent genelinde bulunan atık 
pil toplama kutularını alıyor, geri dönüşüm 
ve bertaraf için yetkilendirilmiş kurumlara 
gönderimini sağlıyoruz. 

• Göreve geldiğimizde yıllık 590 kg atık pili ayrı 
topluyorken bunu 2016'da 2800 kg'a çıkardık.

 kg atık pili ayrı 
 kg'a çıkardık.
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Ambalaj Atık Yönetimi

• Bertarafa giden atık miktarının azaltılması, doğal kaynaklarımızın 
korunması atıkların kaynaştırılması ile ekonomimize geri kazandırılması 
için ambalaj atıklarını lisanslı firmalarımız aracılığı ile topluyor ve geri 
dönüşümünü sağlıyoruz. 

• 2015 yılında yaklaşık 3.271 ton, 2016 yılında (Kasım sonu itibariyle) 5.308 
ton ambalaj atığı topladık.

• Gelecek nesillerimizde çevre bilincinin oluşturulması için okullarımız 
arası ambalaj atığı toplama kampanyaları düzenliyor; bu kapsamda 
okullarımızda eğitimler veriyoruz.
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Temiz Çevre
Duyarlılığı
• Genç nesillerimizde temiz çevre bilincini oluşturmak için eğitim 

kurumlarımızla ortak temizlik etkinlikleri düzenliyor, bu sayede 
çocuklarımızı kent temizliği konusunda teşvik ediyoruz. 
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Yeraltı Konteynır Sistemi
• Anadoluda  bir ilki gerçekleştirerek yeni bir temizlik anlayışına 

imza attık.
• 2011 yılında 50 noktada kurduğumuz yer altı konteynır 

sistemimizle daha modern ve daha çevreci bir yaklaşımla koku 
ve görüntü kirliliğini de bertaraf ederek temizlik standardımızı 
daha da yükselttik.
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Konteynır Takip Sistemi
• Temizlikte yeni bir anlayış geliştirerek şikayetlerin önüne 

geçmek için konteynır takip sistemini uygulamaya koyduk.
• Konteynır takip sistemimizi iki atık toplama bölgemizde 

yaklaşık 1.000 konteynırımızda pilot uygulama olarak hayata 
geçirdik.

• Bu kapsamda evsel atıkların toplanmasında her konteynırın 
toplanma sıklığını, toplanma zamanını, arıza durumu ve 
doluluk oranlarını izliyoruz.

• Bu uygulama sayesinde 16.000 konteynırı bilgisayar 
ortamında takip etme imkanına sahip olacağız.
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• Çorum ve bölgemiz için temizlik alanında yeni bir çığır açıyoruz.
• Avrupa Birliği destekli hayata geçireceğimiz katı atık bertaraf 

tesisimizin inşaat çalışmalarını başlattık.
• 21.000.000 Euro bütçeli katı atık bertaraf tesisimiz; düzenli 

depolama sahaları, 4 adet transfer istasyonu (Sungurlu, Alaca, 
İskilip, Laçin), geri dönüşüm ve ambalaj atığı toplama merkezleri, 
pilot kompost, malzeme ayrıştırma ve sızıntı suyunu arıtma 
tesisinden oluşan kapsamlı bir sistem olarak hizmet verecektir. 

• Katı atık düzenli depolama projesi tamamlandığında beş ayrı çöp 
sahasını ve ilçelerimizdeki alanlarla birlikte 26 noktada bulunan 
çöp sahasını kapatarak rehabilite edeceğiz. 

• Katı atık bertaraf tesisimiz tamamlandığında 3.400.000 m3 katı 
atığı depolayabilecek ayrıca haşere oluşumu, yeraltı sularının 
kirlenmesi, çevreye kötü koku yayılması ve atıkların rüzgarla etrafa 
yayılıp çevreyi kirletmesinin de önüne geçmiş olacağız. 

Katı Atık Bertaraf Tesisi
73.5 Milyon TL’lik Yatırım
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• Zararlı ve hastalık taşıyıcı canlıların barınma ve çoğalma 
ortamını yok ederek, zaman zaman istenmedik faciaların 
yaşanmasına neden olan depo gazlarını da (metan, 
karbon dioksit) kontrol altına almış olacağız.

• Evcil veya yabani hayvanların atık sahasına girişini 
engelleyerek bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne 
geçmiş olacağız. 

• Katı atık bertaraf tesisimizin hizmete girmesiyle 
şehrimizin 25 yıllık depolama sorununu çözeceğiz.

• Katı atık bertaraf tesisimizi 2017 yılında tamamlayarak 
şehrimizin hizmetine sunacağız.
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• Çevre ve insan sağlığının korunması konusunda karasinek ve 

sivrisinekle mücadele şehirlerde ve kırsal arazilerde büyük 
önem arz ediyor.  

• Karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılarla fiziksel mücadele 
kapsamında; Karapürçek katı atık depolama sahasının etrafında 
bulunan, 9 noktada toplam 73.692 m2 larva üreme alanında 
vektörel mücadele yaptık.

• Karasinek ve sivrisinek oluşumunu önlemenin yolunun 
vatandaşımızı bilinçlendirmekten başladığını düşünerek  
binlerce bilgilendirici afiş ve broşürün dağıtımını gerçekleştirdik.

Sinek ve Haşere İle
Mücadele



17

• Yapılan saha çalışmalarıyla tespit ettiğimiz karasinek 
ve sivrisinek üreme kaynaklarını haftalık periyotlarla 
ilaçlıyoruz.

• Hayvansal atıkların denetimi ve sinek oluşumunu 
engelleme amacıyla tavuk çiftlikleri ve büyükbaş hayvan 
işletmelerini düzenli olarak denetliyoruz. 

• Yıllık ortalama 250.000 TL bütçe ile sinek ve karasinekle 
mücadelemizi sürdürüyoruz. 

 TL bütçe ile sinek ve karasinekle 
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Otobüs Durakları
Temizliği
• Hemşehrilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda şehir içi 

ulaşımını sağlamak amacıyla şehir merkezimizdeki otobüs 
duraklarımızı belirli periyotlarla temizliyoruz. 
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Piknik Alanları
Temizliği
• Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte eğlenme ve dinlenme 

amaçlı ziyaret ettiği piknik ve mesire alanlarımızı düzenli 
aralıklarla temizliyoruz.
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%86

• Bağımsız araştırma şirketlerine düzenli 
aralıklarla yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarıyla 
hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili 
düşüncelerini alıyoruz.

• Anket sonuçlarına göre temizlikte %86 memnuniyet 
oranıyla halkımızın takdirini kazandık.

Temizlikte
Halkımızın
Takdirini
Kazandık




