
 

 

Proje Adı: Sokak Hayvanları Yaralanmasın İnsanlar Üzülmesin

 

 

Proje Tanımı 

 Berberler ; sağlıklı her insanın gittiği gerek sakallarının tamamıyla kesilmesi yada şekil verilmesi işlerinin yapıldığı 

yada saçların bakım ve kesim işlerinin yapıldığı salonlardır.

Bu iş yapılırken kullanılan jiletler kişiye özel olduğu için başkaları tarafından da aynı jil

çöpe atılmak suretiyle bertaraftı sağlanmaktadır.

İlçemizde faaliyette bulunan yaklaşık 80 adet berber salonu bulunması ve bu atık jiletlerin her gün çöpe atılması 

sonucu  bu alanlarda insanlarla beraber yaşayan evcil olan ol

jiletler tehlike saçmaktadırlar. Çöpte yemek arayan hayvanların patilerinde ağız bölgelerinde oluşan ve iyleşmesi 

mümkün olmayan rahatsızlıklar aynı ortamda yaşamak zorunda olduğumuz için insanlarada tehl
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her insanın gittiği gerek sakallarının tamamıyla kesilmesi yada şekil verilmesi işlerinin yapıldığı 

yada saçların bakım ve kesim işlerinin yapıldığı salonlardır. 

Bu iş yapılırken kullanılan jiletler kişiye özel olduğu için başkaları tarafından da aynı jilet kullanılmaz  ve bu jiletler 

çöpe atılmak suretiyle bertaraftı sağlanmaktadır. 

İlçemizde faaliyette bulunan yaklaşık 80 adet berber salonu bulunması ve bu atık jiletlerin her gün çöpe atılması 

sonucu  bu alanlarda insanlarla beraber yaşayan evcil olan olmayan bir çok hayvanın çöpten yemek bulma umudu ile 

jiletler tehlike saçmaktadırlar. Çöpte yemek arayan hayvanların patilerinde ağız bölgelerinde oluşan ve iyleşmesi 
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her insanın gittiği gerek sakallarının tamamıyla kesilmesi yada şekil verilmesi işlerinin yapıldığı 
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İlçemizde faaliyette bulunan yaklaşık 80 adet berber salonu bulunması ve bu atık jiletlerin her gün çöpe atılması 

mayan bir çok hayvanın çöpten yemek bulma umudu ile 

jiletler tehlike saçmaktadırlar. Çöpte yemek arayan hayvanların patilerinde ağız bölgelerinde oluşan ve iyleşmesi 

mümkün olmayan rahatsızlıklar aynı ortamda yaşamak zorunda olduğumuz için insanlarada tehlike saçmaktadırlar . 



 

 

Çöpe atılan jiletlerin diğer bir tehlikesi ve maddi zararı çöpe atıldıktan sonra çöp kaplarının ilçemizde plastik olması 

sonucu  kullanım sürelerinin jiletlerin delici kesici olmaları sebebiyle azalmasına sebep olmakta ve bu maddi olarak 

hem vatandaşa yansımakta hem de ülke ekonomisine yansımaktadır. 

                        

 

 

Çöplerin  jiletlerin kesikleri ile sızıntı suları bulundukları bölgede her türlü hastalığa ve bakteri oluşumuna zemin 

hazırladığından insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlar ortaya koymaktadır. 

 



Bir diğer tehlikeli unsurda çöplerde bulunan jiletlerin çöp sahalarına aktarımını yapmakta olan çöp araçlarında arka 

hidrolik sistemde çalışan temizlik görevlileri tarafından çöpün araca boşaltılması 

Çöpe atılan jiletlerin en çok zarar verdiği kişiler ise çöp  bidonlarından  geri dönüştürülebilen atık arayan ve   o 

bölgede küaför ve berber salonlarının varlığından habersiz vatandaşların ellerini çöpteki geri dönüşüm malzemelerini 

alırken ciddi şekillerde yaralanmalarına ve aileleri tarafından

etkilemektedir. 

 

 

İlçede bulunan berber ve kuaför salonları bu proje ile gezildi konu ile ilgil

 

 

Bir diğer tehlikeli unsurda çöplerde bulunan jiletlerin çöp sahalarına aktarımını yapmakta olan çöp araçlarında arka 

hidrolik sistemde çalışan temizlik görevlileri tarafından çöpün araca boşaltılması esnasında

Çöpe atılan jiletlerin en çok zarar verdiği kişiler ise çöp  bidonlarından  geri dönüştürülebilen atık arayan ve   o 

bölgede küaför ve berber salonlarının varlığından habersiz vatandaşların ellerini çöpteki geri dönüşüm malzemelerini 
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İlçede bulunan berber ve kuaför salonları bu proje ile gezildi konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

Bir diğer tehlikeli unsurda çöplerde bulunan jiletlerin çöp sahalarına aktarımını yapmakta olan çöp araçlarında arka 

esnasında tehlike yaratma riskleridir.

 

Çöpe atılan jiletlerin en çok zarar verdiği kişiler ise çöp  bidonlarından  geri dönüştürülebilen atık arayan ve   o 

bölgede küaför ve berber salonlarının varlığından habersiz vatandaşların ellerini çöpteki geri dönüşüm malzemelerini 

insan ve toplum sağlığını olumsuz 

 

i bilgilendirmeler yapılmıştır. 



Sonuç: Körfez ilçede atık jiletlerin geri dönüşüm sistemine dahil olması ile hem sokak hayvanları yaralanma 

ortadan kalkmış oldu hemde sokak toplayıcıların jiletle yaralanmalarının önüne geçilmiş olundu. 
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lçede atık jiletlerin geri dönüşüm sistemine dahil olması ile hem sokak hayvanları yaralanma riskleri 

hemde sokak toplayıcıların jiletle yaralanmalarının önüne geçilmiş olundu.  


