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1. Projemiz öğretim kurumlarında kullanılmaya uygun mu?
2. Atık türlerine yeterince değinildi mi?
3. Kaynağında ayırmanın önemi vurgulandı mı?
4. Geri dönüşüm konusunda bireysel olarak neler yapılabileceği

açıklandı mı?
5. Geri dönüşüm-Küresel ısınma ilişkisine değinildi mi?
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GERĐ DÖNÜŞÜMÜN EKOLOJĐK ETKĐLERĐ
Geri dönüşüm-Küresel ısınma ilişkisi

•Küresel ısınma tanımı ve sera gazları
•Fosil yakıtlar
•Küresel ısınmanın sonuçları
•Geri dönüşümün küresel ısınmanın 
önlenmesine etkisi

Bölüm 7 :



ATIKLAR

Katı Atık Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız 
ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı
malzemeye “ katı atık ” denir. Katı atıklar evde, 
okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve 
daha birçok yerde oluşabilir. Katı atıklar 
oluştukları yerlere göre adlandırılırlar. Gelin, 
atık çeşitlerini oluştukları yerlere göre teker 
teker inceleyelim:



Atıkların Sınıflandırılması

.

• Tehlikeli atıklar,

• Tehlikeli / tehlikesiz ara 
kategorili atıklar,

• Tehlikeli olmayan 
atıklar.



Atık Çeşitleri

Tıbbi Atıklar

Tehlikeli Atıklar

Tarımsal ve 
Bahçe Atıkları

Endüstriyel Atıklar

Evsel Atıklar



Evsel Nitelikli (tehlikeli olmayan) Atıklar: Evlerimizde ürettiğimiz katı
atıklara “ evsel  atıklar ” denir. 

Tıbbi Atıklar: Hastane, dispanser, sağlık ocağı ve muayenehane gibi tedavi 
merkezlerinde oluşan, kullanılmış ilaç ve enjektör atıkları, ameliyat ve tedavi 
sırasında oluşan atıklar “ tıbbi atık ” sınıfına girer.

Endüstriyel Katı Atıklar: Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atıklara “
endüstriyel atıklar ” denir.

Tarımsal ve Bahçe Atıkları: Bahçelerden kaynaklanan bitki atıkları ve 
tarımda kullanılan veya üretilen atıklar bu tür atıkları oluşturur.

Tehlikeli Atıklar: Çeşitli kimyasal atıkları ve zehirli maddeleri içeren 
atıklara “ tehlikeli atıklar ” denir. 

ATIK ATIK ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ



TESĐSLERE KABUL EDĐLMEYEN ATIKLAR

•Patlayıcı maddeler,

•Radyo aktif atıklar,

•Mezbaha Atıkları,

•Dışkı,

•Kadavra.



KÜÇÜK KĐMYASAL ATIKLAR

Küçük Kimyasal Atıklar ( kısa adı ile KCA denilir ) toplanması ile 
ilgili liste :

Evde kullanılan ve kimyasal madde içeren ürünler

•Piller,

•Enerji tasarrufu sağlayan lambalar/ampuller,

•Flüoresan ışıkları,

•Sıvı lavabo-aç ürünleri,

•Lamba için kullanılan gaz yağı,

•Petrol,

•Sineksavarlar ve benzeri ilaçlar.



Đlaç dolabı

•Đlaçlar,

•Cıvalı termometre,

•Enjeksiyon iğneleri.

Kendin-yap malzemeleri

•Boya, vernik, cila, koruyucu boya, ahşap için kullanılan bakım 
maddeleri,

•Boya veya badana işyerlerinde kullanılan terebentin, boya 
incelticisi ve benzeri boya malzemeleri,

•Cıva içeren elektrik düğmesi veya şalter. 

KÜÇÜK KĐMYASAL ATIKLAR



Hobi malzemeleri

•Fotoğraf makinesi malzemeleri,

•Fotoğraf geliştiricisi

•Asit içeren maddeler, 

•Tuzruhu.

Ulaşım

•Akü,

•Benzin,

•Motor yağı, işlenmiş yağ ve fren yağı,

•Yağ filtreleri.

KÜÇÜK KĐMYASAL ATIKLAR



E-ATIKLAR

� Bilgisayar, Yazıcı

� Telefon, Cep telefonu 

� Kamera (fotoğraf makinesi) (profesyonel kameralar dahil) 

� Eğlence için elektronik aletler (profesyonel aletler dahil) 

� Ekranlar (monitör, televizyon) Küçük Ev eşyaları (beyaz eşya) 



Geri dönüşüm sürecinde tamiri mümkün olan 
aletleri ve parçaları tamir edip, gerekirse parça 
değiştirip çalışır hale getiriliyor. Bu ürünler bazı
dükkanlarda uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 



AMBALAJLAR VE GERĐ DÖNÜŞÜM

Ambalaj Nedir? 

Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde 
koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını
kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü
saklayabildiğimiz çağdaş yaşamın önemli parçası
olan değerli bir malzemedir. Ambalaj sayesinde 
gıda maddelerinin çok daha uzun süreler korur, 
böylece israf edilmesini önlemiş oluruz. 



Ambalaj Çeşitleri

Satış Ambalajı (Birincil 
Ambalaj)

Dış Ambalaj (Đkincil 
Ambalaj)

Nakliye Ambalaj 
(Üçüncül Ambalaj)

Herhangi bir 
ürünü tüketiciye 
veya nihai 
kullanıcıya 
ulaştırmak 
amacıyla satış
noktasında 
sunuş birimi 
olarak 
tanımlanan ve 
ürünle birlikte 
satın alınan 
ambalaj.

Birden fazla 
sayıda satış
ambalajını bir 
arada tutacak 
şekilde 
tasarlanmış, 
üründen 
ayrıldığında 
herhangi bir 
özelliğinin 
değişmesine 
neden olmayan 
ambalaj.

Satış veya dış
ambalajın 
taşıma ve 
depolama işleri 
sırasında zarar 
görmesini 
önleyen ve 
nakliye 
sırasında 
taşımayı, 
depolamayı
kolaylaştıran 
ambalaj.



AMBALAJ ATIKLARI

Tükettiğimiz ürünlerin, kağıt/karton, cam, metal ve plastik maddelerinden 
üretilmiş ambalaj yaramaz hale geldiğinde ambalaj atıklarını oluşturur. 
Gündelik hayatımızda kullandığımız ürün ambalajlarının oluşturduğu 
ambalaj atıkları, evsel atıklara örnektir.

Gıda, temizlik ürünleri ambalaj ambalajları, meyve 
suyu kutuları, cam veya plastik şişeler, konserve, 
salça, bal veya reçellerin cam kavanozları ve metal 
konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları ambalaj 
atıklarına örnektir.Ambalaj atıklarını kazanmak için, 
çöpten ayrı biriktirmemiz yeterlidir.



AMBALAJ KĐRLĐLĐĞĐ

Ambalaj kirliliği:

Kullanılan ürünlerden arta kalan geri dönüşümü olan veya olmayan 
ambalajların oluşturdukları kirliliktir.Toplanmayan ve geri dönüşümü
mümkün olan ambalajlarda kirlilik oluşturur

Ambalaj kirliliğini önlemek için

•Markete pazara giderken alış veriş çantanızı yanınıza alın

•Mümkün olduğunca geri dönüşümü mümkün olan ambalaj içindeki 
ürünleri tercih edin.

•Aldığınız ürünün içeriğinde doğaya zararlı madde olup, olmadığını
kontrol edin.

•Depozitolu ambalajları tercih edin.



ATIK YÖNETĐMĐ

Artan nüfus, yaşam standartlarının yükselmesi, 
sanayileşme, kentleşme gibi olguların sonucunda 
ambalajlanmış gıda maddelerine duyulan ihtiyaç
artmaktadır. Ne var ki bu büyüme beraberinde çevresel 
sorunları da  getirmiştir. Çevresel bilinci gelişmiş
ülkelerde  atıklar konusunda hazırlanmış olan yasal 
düzenlemeler ve yürütülen uygulamaların özünde, 
olabildiğince az atıklı üretimin desteklenmesi ve bunun 
üretiminden başlayarak tüketimin son halkasına kadar 
tasarlanması, atıkların hammadde veya başka amaca 
yönelik olarak yeniden kullanılması toprak, hava, su 
ortamına ve canlılara zara vermeyecek şekilde nihai 
bertarafın gerçekleştirilmesi esasları vardır.Bu esasların 
uygulanması amacıyla geliştirilen sisteme de “ATIK 
YÖNETĐMĐ” denir.Atık yönetimi; toplama, tasıma, 
transfer istasyonları ve katı atık uzaklaştırma 
sistemlerinin bir bütünüdür. 





GERĐ DÖNÜŞEBĐLEN 
MADDELER

Atıkların bir takım işlemlerden sonra 
hammadde olarak üretim sürecine 
sokulmasına geri dönüşüm denir.

Değerlendirilebilir atıkların 
kaynağında ayrı toplanması, 
sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle başka ürünlere veya 
enerjiye dönüştürülmesi geri kazanım
olarak adlandırılır.

GERĐ DÖNÜŞÜM



GERĐ DÖNÜŞÜMÜN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ

� Genel bir sonuç olarak belirtmek gerekirse 1970’lerde hız kazanan doğayı koruma ve 
kirlenmesini önleme çabalarının en etkili yollarından birinin, yenilenemeyen doğal 
kaynaklardan tasarruf etmek olduğunun 1980’lerin ortasından itibaren genel kabul 
görmesi, bu alanda tüm dünyada önemli girişimlerin başlatılmasını sağlamış, başta 

ambalaj malzemeleri olmak üzere atık haline gelmiş tüm değerlendirilebilir 
malzemelerin, malzeme ve enerji biçiminde geri kazanımı birçok ülkenin hedefi haline 

gelmiştir. 

� Ülkemizde de 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği’ne 
göre yasal zorunlu kotalar ile dar kapsamda başlatılan çalışmalar,AB üyesi ülkelerde 
olduğu gibi ambalaj atıklarına özgü yeni yönetmelik ile 2004 yılından itibaren daha 

geniş bir kapsama ve kaynağında ayrı toplama hedefi ile ileri bir aşamaya ulaşmıştır.



GERĐ DÖNÜŞTÜRÜLEBĐLEN MADDELER

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalaj atıkları geri kazandırılarak, 
başka bir ürün veya yeni ürünler için ikincil hammaddeler üretilir.



Ambalajın işaretlenmesinde kullanılan geri kazanılabilir ambalaj 
sembolü

Bu sembol, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
uyarınca, üretilen ve piyasaya sürülen geri kazanılabilir ambalajlı
ürünlerin üzerinde kullanılır.



CAMIN GERĐ KAZANIMI

CAM VE CAM AMBALAJ MATERYALLERĐ

Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan normal bir camın ortalama 
bileşimi şu şekildedir. 

Silisyum dioksit (SiO2) : % 69-75
Sönmemiş kireç (CaO) : % 9-13
Sodyum oksit (Na2O) : % 13-17
Alüminyum oksit(Al2O3) : % 0,5-2,5



GERĐ KAZANILANABĐLĐR CAM VE CAM ÜRÜNLERĐ

� Pet şişeler

� Kavanozlar

� Bardaklar 

� Bunlar cam toplama kumbaralarına atılacak cam malzemelerdir

� GERĐ KAZANIMI OLMAYAN CAM MALZEMELER

� Optik camlar

� Telli camlar

� Isıya dayanıklı camlar



CAMIN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ



CAM AMBALAJLARIN AYRI 
TOPLANMASI VE AYRILMASI



CAM DEPOLAMA KIRICI VE ELEK

CAMLARI GERĐ DÖNÜŞÜMÜ



AYIKLAMA ve YIKAMA TAMBURU AYIKLAMA BANDI

AYIKLAMA YIKANMIŞ CAM DEPOLAMA





KAĞIDIN GERĐ KAZANIMI

Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Kağıdın 
hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur. 1 Ton kağıdın geri 
dönüştürülmesi ile, 17 adet büyük ağacın kesilmesini önlemiş oluruz.    
Ayrıca, kağıt ve karton atıkların geri dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlanır.



KAĞIT AMBALAJLARIN GERĐ
DÖNÜŞÜMÜ

Buruşturulmuş, bükülmüş kutuların ve diğer kağıt ambalaj materyallerinin 
geri dönüşümünde proses basamakları şunlardır; 

� Hamur haline getirme 

� Yüksek yoğunluklu çözelti ile temizleme

� Kabaca ve ayrıntılı biçimde inceleme

� Santrifüjlü temizleme

� Liflerine ayırma 

� Rafinasyon

Santrifüj: Bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde
katı parçacıklara merkezkaç kuvvet uygulayarak ayrışmalarını sağlayan
laboratuvar aletidir.
Rafinasyon: Bir maddeyi yabancı maddelerden arındırma işlemidir.



ATIK KAĞITLARDAN YENĐDEN 
KAĞIT ELDESĐ



KARTON MEŞRUBAT ĐÇECEK 
AMBALAJLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ



TÜRKĐYE’DE VE DÜNYADA KAĞIT 
AMBALAJLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ

1.289 1.222 978 1.050 847 

20032002200120001999

Türkiye’de kullanılan atık kağıt miktarı (Ton )

KAĞIDIN GERĐ DÖNÜŞÜM ORANLARI

% 36 % 44 % 42 % 43

2000 2001 2002 2003



TÜRKĐYE’DE KAĞIT ÜRETĐMĐ

Kişi başı mamul tüketim 37 kg. 42 kg.

Selüloz üretimi 278 ton 161 ton

Kağıt Karton üretimi 1.643 ton 1.619 ton

2002 2003

TÜRKĐYEDE ÜRETĐM



TETRA PAK AMBALAJLARININ GERĐ
KAZANIMI

� Tetra Pak içecek kartonları pek çok açıdan "çevreci 
ambalaj" sıfatını hakketmektedir. Tetra Pak içecek 

kartonları, yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelerden 
üretilir. Kullanılmış Tetra Pak içecek kartonları genel 

olarak iki temel yöntemle geri dönüştürülür. Bunlardan ilki 
kağıt geri kazanımı yöntemidir ve Tetra Pak karton 

ambalajların içerisindeki kağıt elyafının geri kazanılarak 
değişik kağıt ürünleri elde edilmesi anlamına gelir. Đkinci 

yöntem ise yonga levha yöntemidir. Bu yöntemde 
kullanılmış Tetra Pak içecek kartonları küçük parçalara 

ayrılarak ısı ve basınç altında preslenir ve çeşitli kullanım 
alanları olan yonga levhalar üretilir.





METALLERĐN GERĐ KAZANIMI

Evlerimizde gıda ve içecek ambalajlarında kullanılan 2 tür ambalaj 
malzemesi vardır. 

Bunlar teneke veya alüminyum’dur. 
Tenekeler mıknatısla çekilebilme özelliğine sahiptirler. Yemeklik yağ
tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları günlük hayatta 
kullandığımız metal ambalaj malzemelerine örneklerdir.

Metal ambalajlar : Metaller, yeryüzünü oluşturan çeşitli minerallerin 
işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilirler.



METAL AMBALAJ MATERYALLERĐ

Metal ambalajlar belirli özelliklerine ve tiplerine göre sınıflandırılırlar. 
Bunlar;

1.Kalay kaplamalı çelik kaplar (teneke kaplar)

2. Lakla kaplı çelik kaplar

3. Krom kaplamalı çelik kaplar

4. Alüminyum kaplamalı çelik kaplar

5. Alüminyum kaplar

Lak:Metal kutuların iç yüzeylerinde,içine konan ürünlerin bozulmasını
önlemek, içine konan ürünün renginin değişmemesi, kutu ile içine konan 
ürün arasında korozyon ya da hidrojen gazının , kimyasal reaksiyonun 
oluşmasını önlemek için kullanılan bir kaplama maddesi.



ALÜMĐNYUM AMBALAJ MATERYALLERĐ VE 
KULLANIM ALANLARI

Alüminyum ambalaj atıkları günlük hayatımızda sigara paketi yaldızı, uzun 
ömürlü süt ambalajı, çeşitli çikolata, hazır gıda, vb paketlenmiş ürünlerin 

kullanımı sonunda "çöp" kutularında birikir.

Alüminyum Ambalajların Kullanılma Şekilleri

-Kutu, tüp, tava, tepsi ve fıçılar: Gıda sanayinde et konserveleri, meyve suyu ve 
konsantreleri, alkollü içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır. 
-Alüminyum folyolar: Alüminyum folyodan şekil verilmiş paket kapları veya 
torbalar, poşet tarzında paketlerde kullanılırlar.
-Şekil verilmiş paket kapları:
-Alüminyum folyodan torba, poşet tarzında paketler
-Metalize filmler.



METAL KUTULARIN GERĐ
DÖNÜŞÜMÜ



METAL AMBALAJ MATERYALĐNĐN 
AYRI TOPLANMASI VE AYRILMASI



ALÜMĐNYUM AMBALAJ ATIKLARINDAN ISI 
ENERJĐSĐ ELDESĐ

Tipik evsel katı atıklar (çöpler) ortalama olarak %1-1,5 alüminyum içerirler. Bunun 
da %40'ı esnek plastik+alüminyum malzemedeki, 6-20 mikron kalınlığında olan 
folyo halindeki alüminyumdur. Đyi işletilen bir inkinerasyon tesisinde bu folyo 
alüminyumun tamamı yanar (okside olur) ve ısı enerjisini verir. 1 kg alüminyumun 
oksidasyonu ile elde edilen ısı enerjisi, 1 kg kömür veya 0.8 kg fuel- oil’in yandığı
zaman verdiği enerjiye eşittir.

Evsel katı atıkların yakıldığı inkenerasyon tesislerinde yanmanın verimli 
olması Türbulans, Sıcaklık ve Süre (TSS) parametrelerine bağlıdır. 
Turbulans: Atıkların hava ile iyi teması ve karışımı için gereklidir. 
Sıcaklık: En az 850 santigrat derece olmalıdır. 
Süre: Atıkların yakılma sıcaklığında kaldıkları süre olup, alüminyumun 
tam okside olmasını sağlayacak kadar uzun olmalıdır. 

Đnkinerasyon tesisi: Çöp yakma tesisi
Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da 
molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.



PLASTĐKLERĐN GERĐ KAZANIMI

PLASTĐK
Petrokimya sanayinde,petrol esanslı ürün veya yan ürünler ile doğal gazı
hammadde olarak kullanıp,bunların kimyasal dönüşümleri ile elde edilen önemli 
madde gruplarından birisidir.
Yani plastikler;petrol ve petrol türevlerinden elde edilir.

PLASTĐKLERĐN ÖZELLĐKLERĐ
-Hafif
-Esnek ve yumuşak
-Kolay şekil verilebilir
-Yüksek ısı ve elektrik izolasyonu sağlar
-Paslanmaz
-Korozyona uğramaz
-Kolay hasara uğramaz

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal 
etkilerle aşınma durumu. 



PLASTĐK TÜRLERĐ

Kimyasal yapısı ve kullanım 
alanlarına göre

Termoelastik  
plastikler Termoplastikler

Termoset  
plastikler



Bu plastiklerin hangileri geri kazandırılabilir?

Geri kazandırılabilir plastikler                 Geri kazandırılamayan plastikler

TERMOPLASTĐKLER TERMOSET  PLASTĐKLER

Eritilerek yeniden işlemeye elverişli Eritilemeyen

Geri dönüşümü Geri dönüşümü
çok olanlar çok az olanlar

•Polietilen – PE
•Polipropilen - PP 
•Polietilentetraftalat - PET

•Polistren - PS
• Polivinilklorür - PVC



Geri dönüşümü çok olan Termoplastikler

POLĐETĐLEN – PE : Evlerimizde en çok kullandığımız plastik 
türüdür.Çamaşır suyu,deterjan ve şampuan şişeleri,motor yağı şişeleri,çöp 
torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır.Geri dönüştürülmüş
polietilenden;deterjan şişeleri,çöp kutuları vb. ürünler elde edilebilir.

POLĐPROPĐLEN – PP: Polipropilenden;deterjan  kutuları
kapakları,margarin kapları gibi ambalaj malzemeleri üretilir.Ayrıca 
dayanıklı olması ve geridönüştürülebilirliği nedeniyle otomotiv sektöründe 
de önemli bir kullanım alanı bulunmaktadır.Geri   dönüştürülmüş
polipropilenden;sentetik tabanlı çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemeleri 
üretilir.

POLĐETĐLENTETRAFTALAT – PET: Genellikle;su,meşrubat ve yağ
şişelerinin ambalajlanmasında kullanılır.Hafif ve dayanıklı olması
nedeniyle kullanım alanı genişlemektedir.Geri dönüştürülmüş
polietilentetraftalattan;sentetik elyaf ve dolgu malzemesi üretilir.



� Geri dönüşümü çok az olan 
Termoplastikler

� POLĐVĐNĐLKLORÜR – PVC: Su ve sıvı deterjanların,bazı
kimyasal maddelerin,sağlık ve kozmetik ürünlerinin 
ambalajlarında kullanılır.Geri dönüşümü sağlanan 
polivinilklorürden;kirli su boruları,marley,yağ şişesi,blister
paketler,masa,sandalye,koltuk,kapı,pencere,oluk,lambiri,panju
r,muşamba ve çeşitli dolgu malzemeleri üretilir.

� Yani PVC’nin geri dönüşümü sağlandığında,kullanım alanı
çok geniş olmaktadır.

� POLĐSTREN – PS: Evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları
içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür.Yoğurt ve margarin 
kaplarında kullanılır.Geri dönüşümü yok denecek kadar azdır.

� Günlük hayatta kullandığımız ve geri kazandırılabilir 
nitelikteki plastik ambalajlar

� -Su ve meşrubat ambalajları
� -Sıvı yağ ambalajları
� -Deterjan ve şampuan kutuları
� -Kullanılmış plastik ev eşyaları (leğen,bulaşıklık vb.)
� -Yoğurt ve margarin kapları
� -Plastik bidonlar





FLORESAN LAMBALARIN GERĐ
KAZANIMI

Floresan lambalar;enerji tasarrufu sağlayan lambalardır.
Bu lambalar;soda kireç camı, aluminyum uçlar, ferro metal komponentler, 

fosfor tozu ve civa tozundan oluşur.

Floresan lambalarda kullanılan civa,az bulunur özelliklerinden 
dolayı,ayrıca,yüksek güvenlikli civa çinko bataryaları ve yaşam kurtaran 

birçok tıbbi cihazlarda temel komponent olarak da kullanılır.



Civa içeren floresan lambaların geri 
kazanımı

Geri kazanım prosesi işletmesi şu şekilde çalışmaktadır:

Geri kazanım işletmeleri full otomatik olduğundan ; 
kullanım çeşitliliği değişik tip ve ebatta floresan
lambaların işlenmesine , soda kireç camın, aluminyum
uçların , ferro metal komponentlerin ve fosfor tozunun  
ayrılmasına imkan tanımaktadır .
Geri kazanılan cam,aluminyum ve metaller;onları
hammadde olarak kullanan diğer firmalara gönderilir.

Komponent: Bileşen.



Civa Damıtma Prosesi

Damıtma prosesinin işleyişi şöyledir: 

Civa ihtiva eden atık kümeleri vakumlu bölüme konur . Uygun program seçilir ve atık 
malzeme full otomatik ve doğru bir prosesden geçirilerek arıtırılır . Uygulanan ısı civa ‘ nın
buharlaşmasına neden olur . Gazın taşıdığı organik partiküller yanma odasında oksidize olur 

. Daha sonra gaz hayli etkili soğutma kapanına girer.Civa burada serbest yüzen sıvı civa
olarak yoğunlaşır.Yüksek civa ihtiva eden atıklar arıtıldığı zaman  normalde hem civa ‘ nın

saflığı,hemde geri kazanılanın derecesi 99% ‘ a veya daha fazlasına ulaşır.
Günde 100 kilo ‘ ya kadar , hatta daha fazla civa bu yolla alınabilir.



Primer-Şarj edilemeyen piller                   Sekonder-Şarj edilebilen piller

•Alkali piller                            Nikel kadmiyum piller
•Çinko karbon piller            Nikel metal hidrit
•Çinko hava piller                 Lityum iyon piller
•Gümüş oksit piller
•Civa oksit piller
•Lityum piller

PĐLLERĐN VE AKÜMÜLATÖRLERĐN GERĐ
KAZANIMI

Pillerin özellikleri,toplanması,geçici depolanması ve geri kazanımı

PĐLLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

Piller



Pillerin toplanması
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğine 
göre;nikel kadmiyum ve civa oksit piller 2. sınıf,diğerleri 
1.sınıf pillerdir.2.sınıf piller,çevre ve insan sağlığına 
zararlı olan ağır metallerin pilleridir.Bu nedenle;bu zararlı
maddelerin üretiminde yasaklama ve üretilen 
miktarlarında kısıtlamalar getirilmiştir.
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğine 
göre;ağır metal ihtiva eden bu pillerin kullanımından 
sonra toplanması ise,pil üreticileri ve ithalatçılarının 
sorumluluğundadır.

Atık pillerin geçici depolanması
Atık piller geri kazandırılıncaya kadar veya bertaraf 
edilinceye kadar yönetmelikte belirlenen teknik şartlara 
uygun konteynırlarda geçici olarak depolanır. 

Pillerin geri kazanımı
Atık piller toplanıp,geçici depolandıktan sonra cinslerine göre 
pil ayırma tesislerinde ayrıştırılır.Ayrıştırma işleminden sonra 
zararlı metal ihtiva eden piller bertaraf edilirken,zararlı metal 
ihtiva etmeyen piller ise geri kazanım tesislerine 
gönderilerek,demir-çelik endüstrisinde kullanılmaları
sağlanır.



Akümülatörlerin özellikleri,toplanması,geçici depolanması ve geri 
kazanımı

AKÜMÜLATÖRLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

Akümülatörler

Kurşun asitli akümülatörler;Türkiye’de üretilen otomobillerde kullanılan akümülatörlerdir.
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğine göre;akümülatör üretici ve ithalatçıları,atık 

akümülatörleri çevreye zarar vermeyecek şekilde toplamak,taşımak,geri kazanımını veya 
bertarafını sağlamakla yükümlüdürler.

Kurşun asitli Nikel kadmiyumlu Lityum iyonlu



Akümülatörlerin toplanması
Yönetmeliğe göre;atık akümülatörlerin lisanslı araçlarla taşınıp 
toplanması zorunludur.

Akümülatörlerin geçici depolanması
Akümülatörler;geri kazandırılıncaya veya bertaraf edilinceye 
kadar,yönetmelikte belirlenen teknik şartlara uygun,geçici 
depolama alanlarında depolanır.Bu alanları kullanabilmek için 
valilikten izin almak zorunludur.Atık akümülatör bekletilecek 
alanların;zemin geçirimsizliğinin sağlanması,kalınlığı en az 25 cm 
betonarme veya asfalt zeminin yapılması,duvarların aside karşı
dayanıklı malzeme ile kaplanması,sızdırma ve akıntı yapmayan 
akümülatörlerin beşten fazla üst üste konulmaması,sızdıran 
akümülatörler için polipropilen kap kullanılması,tesis ,içinde 
meydana gelebilecek döküntü ve sızmalara karşı gerekli tertibat 
ve emici malzemelerin bulundurulması zorunludur.

Akümülatörlerin geri kazanımı
Atık akümülatörler toplanıp,geçici depolandıktan sonra cinslerine 
göre ayrıştırılır.Ayrıştırma işleminden sonra ayrılan 
akümülatörler,yönetmelikte belirlenen teknik şartlara uygun geri 
kazanım tesislerine gönderilir.



GERĐ DÖNÜŞTÜRÜRÜLEMEYEN MADDELER

GERĐ DÖNÜŞÜMÜ YOK DENECEK KADAR AZ OLAN MADDELER

YOĞURT KAPLARI
BAZI AĞIR METALLER

ÇOCUK BEZLERĐ
KADIN BAĞI

TUVALET KAĞITLARI



GERĐ DÖNÜŞTÜRME METOTLARI

KARIŞIK HALDE BULUNAN ATIK ĐÇERĐSĐNDEKĐ FARKLI MATERYALLERĐN 
AYRILMASI

Đçerisinde kağıtların,metal kutuların,cam malzemelerin ve plastiklerin bulunduğu çöpler bir
yerde toplandıktan sonra merkezi katı atık ayırma sisteminde ayrılır.

Ayırma şu şekilde gerçekleşir:

MERKEZĐ KATI ATIK AYIRMA SĐSTEMĐ



GERĐ DÖNÜŞÜM SĐSTEMĐNĐN BASAMAKLARI

GERĐ DÖNÜŞÜM SĐSTEMĐNĐN 5 TEMEL BASAMAĞI

1.KAYNAKTA AYIRMA: Değerlendirilebilir nitelikteki atıkları çöple 
karıştırmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.

Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu 
malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve 
temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir.Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en 
önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur.

Kaynakta Ayırma Yöntemiyle Geri Kazanılabilecek Katı
Atıklar



2.DEĞERLENDĐRĐLEBĐLĐR ATIKLARI AYRI TOPLAMA: Bu işlem 
değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını
sağlar.

3.SINIFLAMA: Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin 
cam,metal,plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.

4.DEĞERLENDĐRME: Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri 
dönüşüm işlemidir.Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime 
uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

5.YENĐ ÜRÜNÜ EKONOMĐYE KAZANDIRMA: Geri dönüştürülen ürünün 
yeniden kullanıma sunulmasıdır.  



KAYNAĞINDA AYIRMANIN ÖNEMĐ

Türkiye'de çöpe atılan ve yakılan katı atıklar 
geri dönüşüm bilinci olmadığından dolayı bir 
servete mal oluyor. Sadece 1 ton kullanılmış
kağıt geri kazanıldığı takdirde, 17 adet 
yetişkin ağacın kesilmesi, 70 metrekarelik 
alanın tahrip edilmesi, 4100 KWH elektrik 
enerjisinin boşa gitmesi, 270 kg. atık gaz 
kirleticinin atmosfere atılması engellenirken, 
32 bin litre su tasarrufu, 1750 litre fuel-oil
tasarrufu ve 2.5 metreküp depolama alanı
tasarrufu elde ediliyor. Türkiye'de bir yılda 1 
milyon ton katı atığın geri kazanıldığı
düşünüldüğü zaman tasarruf ve milli servetin 
kazancı çok yüksek değerlere ulaşıyor. 

Çöpten çıkan servet



Türkiye'de bir yılda geri kazanılan kağıt, metal, cam 
ve plastik gibi atıkların toplamı yaklaşık 1 milyon tonu 
buluyor. Geri dönüşüm ile çevremize, ekonominize ve 
yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham 
madde olarak kullanılması ile büyük miktarda enerji 
tasarrufuna katkıda bulunmamız gerekirken, 
bilinçsizce atılan çöpler hem milli servetimize hem de 
doğal kaynaklarımızın tüketimine sebep oluyor. 
Avrupa'da geri dönüştürülebilir atıkların ayrı çöp 
poşetlerine atılması ve toplanması, insanlarda bu 
bilincin yaratılması aksi takdirde ağır cezalar 
uygulanması, Türkiye'de pek görülmüyor. Genellikle 
toplayıcıların iş alanı ve para kazanmak için seçtikleri 
bir meslek haline gelmiş olan bu sektör, Türkiye'de 
sadece birkaç ilde ve belediye tarafından uygulanıyor.



GERĐ DÖNÜŞTÜRME ĐŞLEMĐNDEN SONRA OLUŞAN 
ÜRÜNLER

Deterjan şişeleri,çöp kutuları ve benzeri ürünler
Yağmur ve atık su boruları
Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri 
Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri
Sentetik halı tabanı
Sentetik elyaf ve dolgu malzemesi
Kağıt ve karton ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile tekrar kağıt ve karton 
üretilir.
Metal ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile her çeşit metal malzeme ve ürün 
üretilir.
Cam ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile de tekrar cam şişe ve kavanoz üretilir.

Bu işaret, ürünün geri dönüştürülmüş maddeden elde
edildiğini gösterir.



ÇÖPLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
BAZI MADDELERĐN DOĞADAKĐ YAŞAM 

SÜRELERĐ

Çok uzun yıllar

SiO2 (kum), Na2CO3(soda), CaCO3(kireç
taşı), CaCO3.MgCO3(dolamit), 

Na2SO4(sodyumsülfat)
CAM ŞĐŞE

100-1000 YILGenellikle PVC den üretilirlerPLASTĐK 
KARTLAR

100-1000 YILPolivinilklorür-PVC ve Polietilentetraftalat-
PET

PLASTĐK 
ŞĐŞELER

Yaklaşık 100 
yıl

MetaldirALÜMĐNYUM

Yaklaşık 3 ayAna maddesi selülozdurKAĞIT 
PARÇALARI

DOĞADA 
KALMA 
SÜRESĐ

ĐÇERĐGĐMADDE



ÇÖPLERĐN GERĐ KAZANIMI

� Katı atıklar toplandıktan sonra çeşitli maddelerin 
ayrılması,temizlenmesi ve bazı sanayi kuruluşlarına 
hammadde olarak tekrar satılması,yeni imal edilen 
maddelerin pazarlanması çöplerin geri 
kazanılmasındaki ana gayedir.



ÇÖPLERĐ AYRI TOPLAMA SĐSTEMĐ

SARI RENKLĐ KONTEYNIRA 
ATILACAK MADDELER

� Plastik su, meşrubat,şampuan ve sıvı deterjan 
şişeleri, plastik torbalar 

� Teneke-alüminyum meşrubat ve konserve kutuları
� Yoğurt, krema gibi yiyeceklerin konulduğu plastik 

kaplar 
� Alüminyum folyo kaplı kutular
� Karton ve alüminyumdan yapılmış meyve suyu ve 

süt kutuları
� Her türlü plastik maddeden yapılmış ve geri 

dönüşüm işareti olan malzemeler



MAVĐ RENKLĐ KONTEYNIRA ATILACAK 
MADDELER

� Gazete,dergi ve mecmualar

� Defter, kitaplar, kataloglar, prospektüsler 

� Kartonlar (katlanarak koyulmalıdır)

� Sigara paketlerinin sadece kağıtları

� Plastik içermeyen bisküvi, çikolata gibi 
maddelerin sadece kağıtları

� Not kağıtları ve temiz kağıt torbaları



YEŞĐL VE BEYAZ KONTEYNIRLARA ATILACAK 
MADDELER

� Bu konteynırlar cam kumbaralarıdır
� Kapaksız cam şişeler
� Cam su bardakları, sürahi, vazo vb.
� Cam kavanozlar

CAM KUMBARALARINA ATILMAMASI 
GEREKEN MALZEMELER

� Porselen ve seramik parçaları
� Ampul florasan vb.
� Ayna ve pencere gibi düz camlar
� Araç camları

RENKLĐ VE RENKSĐZ CAM ŞĐŞELER AYRI AYRI TOPLANMALIDIR



KIRMIZI RENKLĐ KONTEYNIRLARA 
ATILMASI GEREKEN MADDELER

Atık piller                                  Tıbbi atıklar



GRĐ RENKLĐ KONTEYNIRLARA ATILACAK 
MALZEMELER

� Sarı, mavi konteynır ve cam kutularına atılmayan atıklar siyah renkli 
torbalarla gri renkli konteynırda biriktirilir



AVRUPA’DA UYGULANAN ATIK TOPLAMA 
SĐSTEMĐ

� Avrupa’da da Türkiye’de ki gibi kağıt , cam , ambalaj atıkları mavi , 
beyaz ve sarı konteynırlarda toplanıyor.

� KAHVERENGĐ ÇÖP POŞETĐ: Mutfak artıkları (sebze meyve 
artıkları, ekmek artıkları) , bahçe bitki artıkları…

� KIRMIZI ÇÖP POŞETĐ: temizlik malzemeleri, termometre, piller 

� GRĐ ÇÖP POŞETĐ: kül, kum, ampul, porselen, duvar kağıdı …



� Şekil : Avrupa Ülkelerinde Geri Kazanma ve Kullanma Oranı

Geri kazanma oranının en yüksek olduğu ülkeler Almanya, Avusturya, 
Norveç, Finlandiya ve Đsveç’tir.



Çeşitli Ülkelerde Atık Kağıt Toplama ve 
Tekrar Kullanma Oranı :

2478Đsrail

2837Çin

3144Arjantin

346Finlandiya

4069Đngiltere

4324Kanada

4539A.B.D

5217Đsveç

61100Hong Kong

7160Almanya

Geri Kazanma (%)Kullanma (%)Ülkeler



GERĐ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMĐ

1) DOĞAL KAYNAKLARIMIZ KORUNUR

Doğal kaynaklarımız dünya 
nüfusunun artması ve tüketim 
alışkanlıklarının değişmesi 
nedeni ile her geçen gün 
azalmaktadır. Bu nedenle 
malzeme tüketimini azaltmak, 
değerlendirilebilir nitelikli 
atıkları geri dönüştürmek 
sureti ile doğal 
kaynaklarımızı verimli 
kullanmak zorundayız



GERĐ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMĐ

2) ENERJĐ TASARRUFU SAĞLAR

Geri dönüşüm malzeme üretiminde 
endüstriyel işlem sayısını azaltmak 
suretiyle enerji tasarrufu sağlar.

• Alüminyum kutunun geri dönüşümü ile % 90,

•Kağıdın geri dönüşümü ile % 60,

•Plastiğin geri dönüşümü ile % 95 enerji 
tasarrufu sağlanır.



GERĐ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMĐ

3) ATIK MĐKTARI AZALIR

Geri dönüşümün uygulanması
ile çöplere giden atık miktarında 
azalma sağlanarak bu atıkların 
taşınması ve depolanması
işlemleri için daha az miktarda 
alan ve daha az enerji kullanılmış
olur. 



GERĐ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMĐ

4) Geri Dönüşüm Geleceğe ve 
Ekonomiye Yatırım Demektir

Geri dönüşüm uzun vadede 
verimli bir ekonomik yatırımdır. 
Hammaddenin azalması ve doğal 
kaynakların hızla tükenmesi 
sonucunda ekonomik problemler 
ortaya çıkabilecek ve işte bu 
noktada geri dönüşüm ekonomi 
üzerinde olumlu yapacaktır. 



Geri Dönüşümle Đlgili Yasal 
Mevzuatların Đçerdiği Konular

•Geri dönüşüm ve geri kazanım sorumluluğu

•Geri kazanım hedefleri

•Yetki verilecek kuruluşlarda aranacak özellikler

•Ambalajların geri dönüşüm işaretleri

•Atıkların kaynağında ayrılması

•Ayrı toplama sistemleri

•Toplanan atıkların geri kazanılması

•Tüketicilerin bilgilendirilmesi



ÇEVKO

Çevko, Türkiye’de geri dönüşüm ile ilgili faaliyetleri gösteren bir kuruluştur.

•Çevko yeşil nokta logosu •Çevko vakfı üyelik amblemi



ÇEVKONUN UYGULAMALARI
ÇEVKO Vakfı, 

� Endüstrinin geri kazanım sorumluluğunu temsil ediyor.

� Yerel yönetimlerle işbirliğiyle geri kazanım projeleri uygulayarak 
endüstrinin sorumluluğunu toplumun yararı için değerlendiriyor.

� Toplumu geri kazanım konusunda bilgilendirmeye ve 
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor, etkinlikler 
düzenliyor.

� Geri kazanım uygulamaları yürüten yerel yönetimler sınırları
içindeki okullarda, eğitim programları yapıyor; öğrencilerin çevre, 
katı atık ve geri kazanım konularında bilinçlenmelerine katkıda 
bulunuyor.



Siz ne yapabilirsiniz?

� Geri dönüşümü destekleyin. Ambalajında geri dönüşüm işareti olan 
ürünleri yeğleyin.

� Cam ambalajın binlerce yıldır geri döndüğünü ve içindeki ürünün 
camla hiçbir etkileşimde bulunmadığını bilerek alın.

� Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi plastik ürünleri yeniden 
kullanın.

� Plastik traş bıçağı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları
gibi tek ya da çok az kulanımlık ürünleri kullanmayı en aza indirin.

� Az miktardaki alışverişlerinizde plastik poşet kullanmayın.

� Büyük boy ürünleri kullanın. Hacmi fazla ürünler hem daha fazla 
kulanım hem de daha az ambalaj tüketimi demektir.



� Şişe ve kavanoz gibi cam saklama ürünlerini tekrar 
kullanın.

� Atmak istediğiniz cam malzemeleri organik çöplerle 
birlikte atmayın. Biriktirip en yakınınızdaki cam 
kumbaralarına atın.

� Cam şişe ve kavanozları atarken renklileri ve renksizleri 
ayırın. Metal kapakları çıkartın.

� Çok fazla ambalaj malzemesi kullanılmış ürünleri almayın.

� Çocuklara oyuncak alırken dayanıklı olmasına dikkat edin. 
Oyuncaklar bozulduklarında çöpe giderler ve geri 
dönüşümleri çok zordur.



GERĐ DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL ISINMA



Đnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi
yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma deniyor.Daha ayrıntılı

açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları

tarafından ısıtılıyor.
Sera gazları

Karbondioksit (CO2)
Metan (CH4)

Azotoksit ve Su Buharı
Kloroflorokarbonlar
Kloroflorokarbonlar

Ozon

�



� Fosil Yakıtlar:
Kömür, petrol ve doğalgaz dünyanın bugünkü enerji 

ihtiyacının yaklaşık %75'lik bölümünü sağlamaktadır. 
Yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran bu 
fosil yakıtlar, uzun süreçler içerisinde oluşmakta fakat çok 

çabuk tüketilmektedir. Dünyanın belirli bölgelerinde 
toplanmış bu yakıtların günümüz teknolojisiyle ¾'ünün 

yarısının çıkarılması imkansız; diğer yarısının ise 
çıkarılması teknik olarak çok pahalıdır. Bu da fosil yakıtları

yenilenemeyen ve sınırlı yakıtlar sınıfına sokmaktadır.



KÜRESEL ISINMA SONUÇLARI
� Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip 

kısımları yüzde 19'dan, 2070 yılında yüzde 34-36'ya  çıkacak.

-Batı Avrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak 
alanlarla iç içe yoksunluk içerisinde yaşayacak.

-Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükseleceği bir 
senaryonun gerçekleşmesi halinde 2080'lerde yılda fazladan 2,5 
milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek.

-Çeşitli senaryolara göre 2070'lerde akarsu potansiyelleri 
Avrupa'nın Akdeniz kısmında yüzde 20-50 arasında düşerken, 
Kuzey ve Doğu Avrupa kısımlarında yüzde 15-30 arasında 
artacak.

-Alp buzullarının küçük olanları ortadan kalkacak, büyükleri 
2050 itibariyle yüzde 30-70 arasında eriyecek.

-Akdeniz'e yönelik turizm yazın düşerken, ilkbahar ve 
sonbaharda artacak.



� Plastik
Plastiğin doğada yok olma süresi bin yıldır. Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen 

kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre kirliliğine 
sebep olmaktadır. Plastik yandığında, çok tehlikeli bir madde olan ve sera etkisi yaratan 

karbondioksit ortaya çıkar.

� Cam
� Kırık camların eritilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, asıl süreçten yüzde 32 daha az enerji 

kullanılmasını sağlar. Yani, bir tek cam şişe geri dönüştürüldüğünde, 100 Watlık bir ampulü
dört saat yakabilecek enerji tasarruf edilmiş olur. Hammadde kullanımı yerine geri dönüşüm 
yoluyla üretilen cam, üretimi sırasında neden olunan hava kirliliğini yüzde 20 oranında, su 

kirliliğini de yüzde 50 oranında azaltır. 

� Kağıt
� Yüzde 100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton kağıt, 17 ağaç, 4100 kws enerji ve 

yaklaşık 26.5 m3 suyun tasarruf edilmesi demektir. Geri dönüşümlü liften üretilmiş kağıt, 
hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, enerji sarfiyatını yüzde 28 oranında 

azaltmaktadır. Ancak bir süre sonra lifleri parçalanarak kullanılmaz hale geldiği için kağıt 
atıklarının geri dönüşümü sınırlıdır.

GERĐ DÖNÜŞÜMÜN KÜRESEL ISINMANIN 
ÖNLENMESĐNE ETKiSi



Metal
Evsel atıkların yüzde 5'ini oluşturan metal ambalajların çöpe atılması, çok

büyük miktarda hammadde ve enerji kaybına sebep olur. Metal 
ambalajların geri dönüştürülmesi, kok kömürü, kireçtaşı ve demir cevheri

çıkartılmasının üzerindeki yükü ve çöp dağlarında kapladıkları yeri
azaltmaktadır. 

Bir ton kalay kaplı çeliğin geri dönüştürülmesi sonucu 1.5 ton demir cevheri
ve 0.5 ton kok kömüründen tasarruf edilmektedir. Hammadde olarak demir
cevheri kullanmak yerine metal ambalajların geri dönüştürülmesi enerji
sarfiyatını yüzde 70, hava kirliliğini yüzde 30 ve su kirliliğini yüzde 60-70 

azaltır.

Aluminyum

Değerli olması ve çok kolay işlenmesi, alüminyumun geri dönüşümünü
kolaylaştırmıştır. Bugün, tüm dünyada dakikada yaklaşık 108 bin 

alüminyum kutu geri dönüştürülmektedir. Orijinal hammadde kullanmak 
yerine geri dönüşüm yoluyla üretilen her bir alüminyum kutunun 

üretiminde yüzde 95 daha az enerji harcanmaktadır. 




