
 
 
 
İNŞAAT VE TADİLAT ATIKLARI 
 
 İlçemizde ev ve işyerlerinde oluşan inşaat ve tadilat atıkları belli periyotlarda el ve iş 

makineleri ile kamyon veya kamyonetlere yüklenerek toplanmakta ve hafriyat sahalarına 

taşınmaktadır. 2020 yılında 2.250 kamyon (27.250 m3) hafriyat ilçemizden kaldırılmıştır.  
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Çok Sorulan bir Soru: 
inşaat atıklarını (molozları) belediyeye nasıl aldırabilirim? 
Cevap: Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atık yönetimi 
sistemindeki temel ilkesi
Öncelikli olarak atıklar ortaya çıkmadan once 
Merkezine (0 262 500 00 50) başvurarak atıkları
biriktirilmesi için Atık Kasası talep ederek kiralayın. 
atık kasaları önceden sahaya yerleştiriliyor. Böylece ortaya çıkan atıklar 
ve konu komşuya zarar vermeden sağlıklı bir şekilde toplanıyor. 8 metreküplük 
bu atık kasaları Belediye Temizlik İşlerine müracaat ederek kiralanabiliyor. 
Böylece bu atıklar sorunsuz bir şekilde biriktirilip bertarafı sağlanıyor. Körfez 
Belediyesi olarak vatandaşlardan talebimiz; bu vb. atıkların çıkması durumunda 
önceden bu atık kasalar
yerleştirilmesidir. 
 

 Ev veya İşyerimde tadilat yapacağım. Ortaya 
inşaat atıklarını (molozları) belediyeye nasıl aldırabilirim?  

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atık yönetimi 
sistemindeki temel ilkesi "En Güzel Temizlik Kirletmemektir"
Öncelikli olarak atıklar ortaya çıkmadan once Körfez Belediyesi Çağ
Merkezine (0 262 500 00 50) başvurarak atıkların sağlıklı 

mesi için Atık Kasası talep ederek kiralayın. Özel zincirli araçla
ahaya yerleştiriliyor. Böylece ortaya çıkan atıklar 

ve konu komşuya zarar vermeden sağlıklı bir şekilde toplanıyor. 8 metreküplük 
ık kasaları Belediye Temizlik İşlerine müracaat ederek kiralanabiliyor. 

Böylece bu atıklar sorunsuz bir şekilde biriktirilip bertarafı sağlanıyor. Körfez 
Belediyesi olarak vatandaşlardan talebimiz; bu vb. atıkların çıkması durumunda 
önceden bu atık kasalarının Belediyemizden kiralanarak sahaya 

Ev veya İşyerimde tadilat yapacağım. Ortaya çıkacak 

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atık yönetimi 
En Güzel Temizlik Kirletmemektir" ilkesidir. 

Körfez Belediyesi Çağrı 
n sağlıklı bir şekilde 

Özel zincirli araçla, 
ahaya yerleştiriliyor. Böylece ortaya çıkan atıklar çevreye 

ve konu komşuya zarar vermeden sağlıklı bir şekilde toplanıyor. 8 metreküplük 
ık kasaları Belediye Temizlik İşlerine müracaat ederek kiralanabiliyor. 

Böylece bu atıklar sorunsuz bir şekilde biriktirilip bertarafı sağlanıyor. Körfez 
Belediyesi olarak vatandaşlardan talebimiz; bu vb. atıkların çıkması durumunda 

ının Belediyemizden kiralanarak sahaya 

 

 



 
 
 
Veya atıkları çevreyi kirletmemesi için çuvallayarak toplama gününden 
önce ücretini Belediyeye yatırarak toplama gününde hazır edin. Çağrı 
Merkezine talebinizi bildirdiğinizde ortaya çıkan molozların ücreti ile ilgili 
yetkililer sizlere yardımcı olacaktır. 
 
 

MAHALLELERDE MOLOZ ATIKLARI TOPLAMA GÜNLERİ 
 

FATİH, GÜNEY ve BARBAROS MAHALLESİ PAZARTESİ 

ESENTEPE, KUZEY ve YENİ YALI MAHALLESİ SALI 

ÇAMLITEPE, Y.SULTAN SELİM ve H.OSMAN MAHALLESİ ÇARŞAMBA 

M.SİNAN, ATALAR, KİRAZLIYALI MAHALLESİ PERŞEMPE 

İLİMTEPE ve ŞİRİNYALI MAHALLESİ CUMA 

 

 
Not: Moloz toplama günlerinden önce mutlaka atığınızı Çağrı Merkezine 
bildirip ücretini yatırınız. 
 
 
 

 


