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PROJE İSMİ “Atık İlaç Çöp değildir Projesi” 

PROJE BAŞVURU SAHİBİ 

MÜDÜRLÜK/BİRİM/KİŞİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 

PROJE ORTAĞI (Varsa) 

Düşünülen Proje Ortakları; 

1-Zile Ticaret ve Sanayi Odası 
2-Zile Ticaret Borsası 
3-Zile Ziraat Odası 

PROJE İŞTİRAKÇİSİ/İŞTİRAKÇİLERİ 

(Varsa) 

Düşünülen Proje İştirakçileri 
1-Tokat Valiliği Zile İlçe Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü 
2-Tokat Valiliği Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü 
3-Zile Eczacılar Odası  
4-Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü 
5-Çiğdem Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği 

PROJE KOORDİNATÖRÜ 

/YÜRÜTÜCÜSÜ 

(Adı Soyadı, Tel) 
Ayşegül Polattimur 

PROJE TAHMİNİ MALİYETİ Başkanlık Makamınca Ön Onay alınmasını 
müteakiben tahmini maliyet hesapları yapılacaktır. 

PROJE BAŞVURU SAHİBİ 

MÜDÜRLÜĞÜN KATKISI 

(Proje sahibi belediye tarafından 

karşılanacak hizmetler, gider türleri) 

1-Zile Belediyesi Mali Desteği /Katkısı 

 

PROJE ORTAKLARININ KATKISI 

(Proje ortakları tarfından 

karşılanacak hizmetler, gider türleri) 

1-Zile Ticaret Odası Mali Desteği / Katkısı 
2-Zile Ticaret Borsası Mali Desteği / Katkısı 
3-Zile Ticaret Odası Mali Desteği / katkısı 

PROJE İŞTİRAKÇİLERİNİN  KATKISI 

(Proje iştirakçileri tarafından 

karşılanacak hizmetler) 

1-Tokat Valiliği Zile İlçe Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü Teknik Katkısı 
2-Tokat Valiliği Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü Teknik 
Katkısı 
3-Zile Eczacılar Odası Teknik katkısı 
4-Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Katkısı 

5-Çiğdem Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği 

PROJENİN TANIMI ve KONUSU 
“Evsel nitelikli atık ilaçların” uygun şekilde 

toplatılıp imha ettirilmesi konusunda, doğrudan 

sorumlulukları bulunan eczacılar başta olmak, 
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sağlık müdürlükleri, yerel yönetimler, meslek 

örgütleri ve STK’ların işbirliğinde bir kampanyanın 

düzenlenmesidir. 

PROJENİN GEREKÇESİ 

Vatandaşların önemli bir çoğunluğunun (yapılan 

bir ankette %85’ i) evde kullanmadıkları ilaçları ne 

yapacaklarını bilmedikleri ve/veya çöpe-

lavaboya dökerek bertaraf etmeleri, bu ilaçların 

çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışıp büyük 

ölçekli çevre kirliliğine sebep olmaları ve insan 

sağlığını tehdit etmelerdir. 

 

Evlerde kullanılmayan veya son kullanma tarihi 

geçmiş ilaçlar; ilaçların suistimali, hatalı kullanım, 

çocuklarda kazai zehirlenmeler, intihar girişimleri, 

çevresel zararlar gibi aile, toplum ve çevre için 

geri dönüşü çok zor olabilecek riskler taşımakta. 

Kimyasal birer ürün olan bu ilaçlar tarihi geçince 

şehir çöplüklerine ve doğaya gelişi güzel 

atılmaktadır. Araştırmalar, çevreye atılan ilaçların 

doğal yaşamı olumsuz etkilediğini gösteriyor. 

Gelişi güzel çöpe atılan ilaçlar doğa ve su 

kirliliğine sebep olmaktadır. 

Evlerde tarihi geçen veya atıl durumda bulunan 

ilaçların, hem insan sağlığı,   hem de çevre kirliliği 

açısından oluşturduğu risklerin önüne geçilmesi 

gerekmektedir. 

PROJENİN AMACI 

Projenin genel amacı; Yöre çapında, halkın 

elinde kalan, çöp ve kanalizasyon sistemlerine 

karışıp büyük ölçekli çevre kirliliğine sebep olma 

ihtimali olan atık ilaçların toplanarak, lisanslı 

tesislerde bertarafını sağlamaktır. 

Projenin özel amacı;  Evsel nitelikli atık ilaçların 

çevreye atılmasının doğuracağı tehlikeler 

konusunda toplumda bir farkındalık ve duyarlılık 

oluşturmak, ilaç toplama kampanyalarının 

organize edilmesini ve belirlenen toplama 

noktalarında ilaçların toplanmasının sağlamak. 

PROJENİN HEDEFİ 

Bu ilaçların ilaç toplama kutuları ile eczanelerde, 

aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı 

merkezlerinde veya yerel yönetimlerce oluşturulan 

noktalarda toplanması sağlanarak, hem doğanın 

ve halk sağlığının korunması hem de farkındalığının 

oluşturulmasına katkıda bulunulması ile bu evsel 
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nitelikli atıkların lisanslı tesislerde bertarafının 

sağlanması hedeflenmektedir. 

PROJENİN TAKVİMİ 

Bu amaçla 

05 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü nde 

başlatmak vermek üzere Atık İlaç Çöp 

Değildir !” ya da Attığın İlaç Peşini Bırakmaz ” 

kampanyası nın düzenlenmesi önerilmektedir. 

Söz konusu kampanya 

17 -25 Kasım Avrupa Atık Azaltma Haftası 

kapsamında da sonlandırılarak lansmanı 

yapılabilir. 

PROJENİN OLASI ÇIKTILARI 

Zile ve yöresinde önemli miktarda ilacın çöpe 

atılmasının önüne geçilecektir. 

Toplumda atık ilaç ve çevre konusunda bir 

farkındalık ve duyarlılık oluşturulacaktır. 

Sularımız, akarsılarımız ve topraklarımız atık ilacın 

yıkıcı zararlarından kurtarılacaktır. 

Toplumda ve paydaşlarımızda işbirliği kültürünün 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Gönüllülük ve gönüllü olarak çalışma bilncini 

geliştirecektir. 

 

ÖN ONAY VEREN MAKAM (AD VE SOYADI) İMZA VE TARİH 

  

 

NOT:  
1-Başkanlık Makamından Ön Onay Alan Proje Teklifleri 1 (Bir) hafta içerisinde “Tahmini Maliyet Kalemleri” ile birlikte 

Hedef Kartlarına dönüştürülerek Başkanlığa iletilecektir. 

2-Söz konusu Proje Özeti Bilgi Formu örnek niteliğindedir 

 

 

 


