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Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 25 Nisan 2009. 

Plovdiv University  

Ağustos 2008 : 0.25 ppb 

Eylül 2009 :0.5 ppb 















‘?’ 
Geri Kazanım : 

Katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı 

toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel /kimyasal 

/ biolojik işlemlerle ikincil hammaddeye veya tarım 

girdisine dönüştürülmesi ya da enerji elde edilmesi için 

yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümü 

 

Geri Dönüşüm : 

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel / kimyasal 

işlemlerle ikincil bir hammaddeye dönüştürülerek tekrar 

üretim sürecine dahil edilmesi  

 



plastik 

Ülkemizin en büyük 'sosyal sorumluluk hareketi'  mavi kapak toplama kampanyası  

 

Kampanya süresince sadece Ege Üniversitesi tarafından 282 ton kapak toplandı 

= 1.364 manuel + 21 akülü tekerli sandalye dağıtımı 



sonra… 

PAGEV  'ambalaj atıklarının belgelendirilmesi'  

PAGÇEV kuruldu 

her türlü ambalaj atığının geri dönüşüme 

yönlendirilmesi sorumluluğu gündeme geldi  

 

500 kilo kapak/700 TL 

kapaklar havaleli değil, toplanma maliyeti düşük  

yeniden değerlendirmesi ekonomik! 



oysa… 

Geri dönüşümle  kumaş, triko, çorap gibi tekstil 

imalatında kullanılmak üzere iplik  üretilir 

 

Türkiye'de günde 506 ton pet şişe üretiliyor.  

 

PET Dönüştürücüleri Derneği  üretilen şişelerin 

%12'si toplanıyor 



bizimkiler 



damacana  



elyaf üretimi 



Nijerya  modeli 

 Wecyclers (sivil toplum kuruluşu)  düşük gelirliler için 

ekonomik kaynak  

 Plastik, kağıt, metal, cam hatta elektronik ürünler 

 2014 Sustainia Ödülü’nü kazandılar 

 Projenin başarısı : SMS tabanlı sistem. Sistem ile aileler geri 

dönüşüm konusunda bilgilendirildi, teşvik edildi, ailelere 

topladıkları geri dönüştürülebilecek her 10 kilo malzeme için puan 

hediye edildi 

 Aileler bu puanları ya konuşma süresi olarak ya da gıda/diğer 

ihtiyaç maddelerini almak için kullandılar 

 Kayıtlı hane sayısı : 5.000 



pratik çözüm : kargo bisikletleri 



pratik çözüm : elle ayıklama 



cep telefonları 
1980’lerden  bugüne  

Ağırlık : 4 kg olan kurşun içerikli cep telefonlarından   100 g 

civarında ağırlığa sahip cep telefonları  

Çoğu zehirli/zararlı bileşen olmak üzere 500-1000 bileşen 

Uygun olarak geri kazanılmadığı ya da depolanmadığı zaman ! 

 

Cep telefonu= LCD ekran+ pil+ klavye+Ni/Li pil+ tasarımda 

hafiflik ve iletişim yeteneği anlamında ilave edilen diğer bileşenler..  

 

İstatistiklere göre 2004’de dünya çapında 674 milyon cep telefonu 

satıldı (bu 2003’de satılan telefonlardan %30 daha fazla)  



cam 

Cam geri kazanımıyla sağlanan tasarruflar 

 

Enerji tüketimi : - %25 

Hava kirliliği : - %20 

Maden atığı : - %80 

Su tüketimi : - %50 

Doğal kaynaklar : Kum, soda, kireç  



geri kazanım döngüsü 



geri kazanım 

Uygulama yerlerine göre camlar : 

Renkli camlar 

Buzlu camlar 

Pencere camı 

Emniyet camları 

Cam elyafı 

Telli cam 

Optik cam 



renk 

1. Mekanik ayırma 

2. Lazer ışığıyla ayırma  



 



metal 





kağıt 



kullanım ömrünü tamamlamış lastikler 

doğal kauçuk (%14), sentetik kauçuk (%27), karbon siyahı (%28),  

çelik (%14-15), yağlar ve çeşitli kimyasallar (%16-17) 



• Seçim şansımız var ! O zaman ?! 

 



doğru atık yönetimi politikaları 

Çevresel, finansal, sosyal, kuruluşlar açısından 

kararlılık ve süreklilik arz eden bir yaklaşım 

oluşturulmalı,  

Süreklilik arz etmeli, 

Ekonomik çözümler sunmalı… 



atık yönetimi modelleri 

• İtalya  geri kazanım ve dönüşüm açısından çöp 

dökülen alanlarda inert malzemelerin ve 

kalıntıların azlığı istendiği için geri dönüşüm ve 

enerji geri kazanımı ön plana çıkartılmış  

 

• Ürdün  daha entegre bir yaklaşım söz konusu 

(depolanan atık miktarı azaltmak için geri 

dönüşüme önem veriliyor)  



Kıbrıs  Şehirlerde haftada 2-3 kez evsel 

atıklar toplanırken kırsal kesimlerde bu çok 

daha az ve atık doğrudan depolama 

alanlarına gönderiliyor.  

 

Limasol ve Lefkoşe’de kontrollü depolama 

alanları mevcut  

 

 kağıt: 4 firma, sıkıştırıp ihraç ediyor  

 plastik: 1 firma  topluyor ve geri 

dönüştürüyor  

 cam: 2 firma, parçalayıp ihraç ediyor 



Türkiye modeli 

Belediyeler açısından  

atıkların karışık toplanması ve  

düzenli depolanması  

son derece pahalı bir yaklaşım 

 
 

Çevresel kalite 

 
 
 
 



atık yönetimi hiyerarşisi 

*T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  



biz Mudanya’da iken … 









 


