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Atlk pillerin . toplanmasl ve bertarafl konusunda Cevre ve ~ehircilik Bakanhgmca Ii 
yetkilendiriImi~ tek kurulu~ olan Pil Ureticileri ve ithalatyllan Demegi (TAP) tarafmdan 
yapllan odtillu At1.kPil Toplama Kampanyasl yapdacagl ilgiyazl ile bHdirilmi~tir. 

Soz konusu yazl yazlhllZ ekinde gonderilmi~tir. Okullann tatHe girmeden once 
. topladikian pUleri Mu~ Belediyesi Ba~kanhgl Temizlik i~Ieri Mu:durlugune teslim etmeleri 

hususunda; " 

Bilgilerinizi vegeregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Mudfuii 


EkIer: 

l-YaZl (1 Sayfa) 


Dagltlhl : 

ilye KaymakamhkIann~ 


ResmilOzel TUm Ilkokul ve Oitaokul Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalannll~tlr, http://evraksorgu,meb.gov.trad!:esinden d48e-d91a-3e23-acbd-9bfe kodu iIe teyit edilebilir. 

http://evraksorgu,meb.gov.trad!:esinden
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T.e. 
MU~ BELEDiYESiBA~KANLl(;1 


Temizlik i~lel'i Miidiirliigii 


SaYI: M.49.0.MU~.0.00.00.271 6-61 b 06.10.2016 
KOllu : Atlk Pil Toplarna Karnpanyasl Hk. 

MUS iL MiLLi EGiTiM MUDiJRLU(;iJ'NE 

ilgi 	 : 21.09.2016 tarihli ve214 saYlh TAP (Tlli}mabilir Pit Ureticileri ve ithalat911an 
J)emegi iktisadi i~letmesi). yazlSl ve eki. 

iIgi yazl geregi; Belediyemiz ile TAP koordinasyonunda, 01 Ekim 2016 - 30 Nisan 
2017 tarihleri araslhda.gergekle~tirilecek olan Okullarda Odullu Atlk Pil Toplarna" 
Karnpanyasma it Milli Egitim Miidur1ugu olarak tumokullar duzeyinde katlhmm saglanmasl 
hususunda; 

GereginLrica ederim. 

EKLER: 
1. 	 1 Adet TAP (Ta~mabilir Pit Ureticileri ve ithalat9tiarl Demegi iktisadi i~letmesi) 

yazlSl ve eki (2 syf). 

l'arand. 
Su"re SALUVAN 
/.1 .. .I./.~201t5 

Minare Mahallesi Belediye Caddesi-49100 MU9 

Tel (0436) 2121015-212 3821·Fax: (0436) 212 5415 Ayrmtlhbilgi ic;in irtibat: 9. TA9KESEN/Gevre yuk. MOh. 
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\ TAP 
TA~INA8iLiR PiL URETiciLERi 
VE iTHALAT<;ILARI DERNEGi 

iKTisADi i;;LETMESi 

MUS BELEDiYE BASKANLIGI 
TEMizLiK iSLERi MODfr:J.:tLUGU 
MUS 

Tanh : 21109/2016 
Sayt : 2016/tJy 

Konu : Ahk pi] toplarna karnpanyasl 

De:rnegimiz, Belediye Ba~kanhgmlz ile atJk pillerin toplanrnasl,egitirn ve bilin«;lendirme «;all~rnalan 

konusunda irnzalanan protokol dahilinde 9ah~malanna devam etmektedir. 

Diger taraftan,protokollU olarak«;ah~tlglmlz .!lelediyelerjn i~birligi ii,e, her Yll diizenli olarak 
yUrUtiilen okullar araSI 5diillii auk piI top lama kampanyalan son dereceonemlidir ve okullar~an toplanan 
atlk pillerin miktan iUke gene linin yakla~lk %40'maula~ml~ durumdadlr.SOz konusu kampanya degerli 
katthmlmz ile 201 (j-20 17 Egitim doneminde tekrar yapllacaktlr. . 

01 Ekim 2016 tarihinde ba~lamasl ve 30 Nisail 2017 tarihinde bitmesi planlanan MiilIii auk_11.iL 
kampanyasl He ilgili detaylarve taraflarm sorumluluklanekte sunulmaktadlr. 

Diger taraftan, ge«;en Yll organize edilen soz konusu kampanyalara belediyelerin katlhm durumlan 
ve atlk piI toplama miktailan<;evre Ve Sehircilik Bakanhgma rapor edilmi~tir. OniimUzdeki d5nem 
ger«;ekle~tirilecek kampanyaya katlhm konusunda daha fazla ilgi ve hassasiyetin gosterilecegini ummaktaYlz. 

Bu bag1amda kampanya ile ilgili olurlarmlzl ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi hususunu 
tensiplerinizearz ede:riz. 

Saygdammzla 

Ek: Kampanya Detaylarl (1 sayfa) 

Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent Sitesi C-3 B-202 No:48 Atl~alam-Esenler/iSTANBUL 


Tel: (0212) 4380825 pbx Fax: (0212) 4381905 www.tap.org.tr. e-mail: info@tap.org.tr 


www.tap.org.tr
http:auk_11.iL
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OnULLU ATIK PiL TOPLAMA KAMPANYASI 

fi:ampanyamn taraflan: MU$ Belediye Ba~kanhgl. Korkut Belediye Ba~kanhgl. Varto Belediye 
~kanhgl. Haskoy BelediyeBa~kanhgl, Malazgirt Belediye Ba~kanhgl, Bulamk Belediye B~kanhgl ve 

;fa~mabilirPil Ureticileri velthalat91lan Dernegi iktisadi i~letmesi (TAP) . 
! 	 ' 

/ B) Kampanyamn amacl: Mu~, Korkut, Varto, Haskoy, Malazgirt, Bulanlk slOlrlan igerisinde bulunan ilk 
,/ okullar, arta okullar ve liselerden atlk pilleri toplamak, her sene dilzenli ol~rak gergekle~tirileCek 

kampanyalarile ogrencilere atlk pi! toplama .ah~kanhgml kazandlrmak. 

C) Kampanyamn hedefleri: AtIk pilleri kaynagmda ayn toplayarak gevreye zarar vermeyecek ~ekilde 
bertaraf etmek, okullarda gevre bilincini ~Ilamak ve boylelikle ilerleyen YIlIarda daha. temiz ve ya~anabilir 
bir gevreye kavu~maktlr. 

D) Kampanyasiiresi: Kampanya 1 Ekim 2016' da ba~latIlarak, 30 Nisan 2017 tarihinde sona erdirilecektir . 
. Kampanya siiresince Mu~~ Korkut,Varto, Haskoy. MaIazgirt, BuIamk Belediye B~kanhklan tarafmdan 
toplanacak atik pillerin TAP tarafmdan teslim almmasl MaYls ayl i9indegergekle~tirilecektir. 

E) Kampanyanm degerlendirmesi: Kampanya siiresince, it genelindeencok abkpil toplayan ilk U9 okul 
ogrenci saYlsma bakiitnaksizm odiillendirilecektir. 

F) TARAFLARIN GOREVLERi VE SORUMLULUKLARI: 

il~e Belediyesinin Gorevleri; 


1. 	 Kampanya sorumlusu tayinetmek, 
2. 	 Kampanya dahilinde ilge Milli Egitim Miidiirliigii ile yapIlmasl gereken Tesmi gori1~meler ve 

yazl$malan yapmak, . ' . 
3. 	 TAP tarafmdan temin edUecek kampanya malzemelerini teslim alarak her bir okulun ilgilisine teslim 

etmek, 
4. 	 SImrlanndaki ana okulu, ilk okul, orta okul ve liseleri tespit etmek ve ileti~im bilgileri, sorumlu 

ogretmen vbbilgileri igeren bir 9izelge olu~turarak, okullarda biriken atIk pilleri kaYlt altma almak. 
Kampahya sOImcunda9izeigeyi ·TAP'a teslim etmek, 

5. 	 Okullarda birikecek alIk pilleri tutanak ile tartaraktoplamak, iistii kapah uygun bir yerde kampanya . 
siiresince depolamak. Kampanya sonunda 9izeigede belirtilen miktar Kadar atIk pilleri TAP' a veya 
TAP anIa~mah firmasma teslim etmek, 

6. 	 Kampanya esnasmda yapllacak egitim 9ah~malanm diizenlemek veya diizenlenecek egitim 
9ah~malanna katkIda bulunmak, 

TAP'm Gorevleri; 
1. 	 Kampanyasorumlusu gorevlendirmek, 
2. 	 Kampanya iyin gerekli olan toplama kutularml,bilin91endirme malzemelerini, odiilleri ve te~ekkilr 

. belgelerini temin etmek, 
3. 	 Belediye larafmdan diizenlenecek atIk pit kampanyaslyla ilgili yapdacak egitim yah~malarma 

imkanlardahilinde kalIlmak, 
4. 	 Belediyetarafmdan toplanacak atIk pilleri bir tutanak nezdinde tesIim almak ve bertaraf etmek. 
5. 	 Kampanya sonu9larmI degerJendirmek. 
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