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HURDA / ATIK HAMMADDE TEDARİĞİ

Hurda Atık İthalatına Kota Getirilmesi ??

YURT İÇİ ATIK TOPLAMA SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI

Atıkların Toplama Sisteminin
İncelenmesi ve Yeniden
Yapılandırılması

Mevcut
Alt Yapının İncelenmesi ve
Revizyonu

Geri Dönüşüm Sisteminin İncelenmesi ve
Yapılandırılması

Geri dönüşümdeki en önemli maliyetlerden bir
taşıma maliyeti bu nedenle ürünlerin atık
toplama noktalarından geri dönüşüm tesislerine
aktarılması, elleçlenmesi karlılığı azaltıcı, karbon
ayak izini arttırıcı bir en önemli etmenlerden biri.
Ayrı ayrı araçlarla toplanan ayrışmış atıkların
diğer geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi
karlılığı arttıracaktır.

Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi
Türk toplumu olarak atık ve atıkların
değerlendirilmesi konusunda atacağımız her
erken adım, Türk ekonomisine pozitif katkı
yapacaktır.

Atıklar kaç grupta toplanmalı ?
(Önerimiz en az 6 grup)
Cam Atıkları
Karton Atıkları
Plastik Atıkları
Metal Atıkları
Gıda Atıkları
Ped, Bebek Bezi, Evcil Hayvan
dışkıları

Okullarda bu konuda oluşturulan alt yapı, bir an
önce koordineli olarak tüm toplumda, akılcı ve
etkin bir strateji ile yaygınlaştırılmalıdır.

Kağıt atıkların değerlendirilmesinde karlılık az
olduğu için toplanan kağıt atıklar, en yakın
noktada değerlendirmeye alınmalıdır.

Geri dönüşüm toplama maliyetinin yüksek olduğu
bölgeler tespit edilip, çözümü konusunda neler
yapılabilir konusu detaylı incelenmelidir.

Geri Dönüşüm Malzemelerin Etkin Olarak
Kullanılacağı Alanların Belirlenmesi ;
Plastik atıklarının geri dönüşüm maliyetleri toplama, elleçleme ve yıkma maliyetleridir. Bu
parametreler aynı zamanda karbon ayak izi ve su azak izi değerleri açısından da önemlidir. Plastik
sektörü karbon ayak izi ve su ayak izi konusunda en avantajlı, en sorunsuz sektörlerden biridir.
Plastik atıkların geri dönüşümünde bu parametreyi dikkate alarak karbon ayak izi, su ayak izi, enerji
maliyetlerinin düşürülmesi ile çok önemli avantajlar sağlanıp, plastik geri dönüşüm sektöründen
yüksek katma değer elde edilebilir.

Plastik ambalaj atıklarının, gıda atıkları ile karışması geri dönüşüm sektörü maliyetlerinin
artmasının en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle atıkların kaynağında ayrıştırılması bu
maliyeti azaltacak, kısıtlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
PET Şişelerin ayrı otomatlarda toplanması bunun en güzel örneklerinden biri. Bu sayede şişeler
kirlenmemekte, geri dönüşüm sırasında yıkama için fazla su harcanmamaktadır.
Plastik atıklar, metal ve alüminyumlardan sonra en değerli atıklardan biridir. Bu kaynağı heba
etmeden, %100 dönüştürerek kullanmamız hem sıfır atık kapsamında, hem de yurt dışı
bağımlılığımızı azaltma konusunda ciddi faydalar sağlayacaktır.

Belediyeler ile koordineli olarak
elimizde kaç ad, hangi özelliklerde
konteyner mevcut, yerleşim
yerlerindeki yaşayan sayısına ve
kullanım alışkanlıklarına göre kaç
ad. konteynera ihtiyaç olacak
analiz edilmesi.

Örneğin plastik atıklardan üretilen ve asfalt yolların kuvvetlendirilmesi için kullanılan plastik
ürünler mevcut. Türkiye gibi yüzölçümü büyük ülkelerde bu asfalt kullanımının, yol bakım
maliyetlerinin azaltılması ve bu kaynağın eğitim, yatırım vb. kaynaklara aktarılması, insan
gücünün daha akılcı ve bilimsel çalışmalar kaymasını kolaylaştıracaktır.

Düşük karbon ve su salınımı sebebi ile plastik çevre dostu bir malzemedir.

Plastik atık kullanım yüzdesinin fazla olması bazı plastik üretimlerinde dayanım açısından
sorunlar yaratmaktadır. Üniversitelerin polymer bölümleri ile koordineli olarak arge çalışmaları
başlatılıp, hurda kullanım oranının arttırılması yönünde çalışmalar yapılabilir.
Plastik kumbaraları üretilmeli, dizaynı sıfır atık, düşük karbon ve su
ayak izine göre tasarlanmalı

Atık konteynerlarının yapısı nasıl
olmalı ? (En düşük maliyet, sıfır
atık kavramına göre)

Tüm bu çalışmaların yurt dışından kaynaklanan değişimlerden etkilenmemesi için geri
dönüştürülen malzemelerin kullanım alanlarının yaratılması çok önemlidir. Plastik üreticilerinin
bu malzemeleri sorun olmadan tekrar kullanabilmesi için ek çalışmalar yürütülmesi faydalın
olacaktır.

Cam kumbaraları mevcut özellik ve
sayıları kontrol edilmeli

Cam atık kumbaraları ;
* Mevcut cam atık kumbaraları "sıfır
atık hedefi" ile uyuşuyor mu ?
* Dizayn değişikliği gerekir mi ?
* Bu değişiklik maliyeti kadar fayda
sağlar mı ?
* Cam atık kumbaralarının sayısı
yeterli mi?

Kaynak : Firmalardan toplanan
ambalaj atık ücretleri

Plastik atık kumbaraları ;
* Plastik atıkların birkaç türü olduğu için plastik atık kumbaraları da farklı cam kumbaraları gibi
birkaç gözlü olabilir mi ? Bu şekilde olursa farklı gözlerdeki atıklar, araca karışmadan nasıl
yüklenecek ?
* Plastik atıkların toplanması sırasındaki dezavantajlardan biri hacim problemi bu problemi
önlemek için ;
1. Kamuoyu bilinçlendirilir, ürünler kullanıcılar tarafından katlanarak atılabilir,
(Bilinçlendirmek zaman alıcı, uygulamayanların olma olasılığı çok fazla,
maliyetsiz)
2. Plastik atık kumbaralarının içerisinde ürünleri sıkıştırıcı bir mekanizma bulunur,
(Bu sayede kumbaraların boşaltılma sıklığı azaltılır - Yanlış ambalaj karışması
halindeki etkileri düşünülmeli, otomatik bir mekanizma olursa bu
mekanizmanın çalışması için güneş paneli gibi bir güç kaynağı kullanılması
gerekir, bunun bakımı, zamanla arızalanması ve değiştirilmesi maliyetli)

Mevcut atık kutuları, kağıt kumbarası
olarak kullanılabilir, özellik ve sayıları
kontrol edilmeli

Kağıt atık kumbaraları ;
* Mevcut cam atık kumbaraları "sıfır
atık hedefi" ile uyuşuyor mu ?
* Dizayn değişikliği gerekir mi ?
* Bu değişiklik maliyeti kadar fayda
sağlar mı ?
* Cam atık kumbaralarının sayısı
yeterli mi?

Metal atık kumbaraları üretilmeli.

Metal atık kumbaraları ;
MASD ile sıfır atık, düşük karbon ve
su ayak izi konusunda detaylandırma
yapılmalı.

Mevcut çöp kutuları kullanıma devam
edebilir.

Gıda Atık Kutuları ;
Direk gübre üretiminde kullanılabilir.
(Gıda atıklarının taşınmadan
bulunduğu bölgede gübreye
dönüşmesi için özel kumbaralar
üretilebilir. Yerin altına derinleşen
yeni çöp kutularının çalışma
mantığından yola çıkılabilir. Avantaj
ve dezavantajları incelenmeli. Gaz
çıkışı, koku vb. etkiler mutlaka
dikkate alınmalı)

Atık kumbaraları üretilmeli

Ped, Çocuk bezi, evcil hayvan
dışıları gibi atıklar ;
Direk yakılarak, enerjiye
dönüştürülüp imha edilmeli.

Atık toplama sistemi nasıl
kurgulanmalı ?
(En düşük maliyet, sıfır atık
kavramına göre yöntem ve araç
seçimi)
Belediyeler ile koordineli atık
toplama için kullanılan araçlar,
özellikleri ve sayıları analiz
edilmeli, yerleşim yerlerindeki
yaşayan sayısına ve kullanım
alışkanlıklarına göre kaç ad. atık
toplama aracına ihtiyaç olacak,
atıklar hangi sıklıkta toplanacak
analiz edilmeli.
Kaynak : Firmalardan toplanan
ambalaj atık ücretleri

Plastik atık toplama araçları ;

Cam atık toplama araçları ;
* Mevcut cam atık toplama araçları
"sıfır atık hedefi" ile uyuşuyor mu ?
* Revizyon gerekir mi ?
* Bu revizyon maliyeti kadar fayda
sağlar mı ?
* Sayıları yeterli mi?

Cam atık toplama araçları mevcut
özellik ve sayıları kontrol edilmeli

* Atıklar ayrıştırılıp, ayrı araçlarla toplandığında mevcut çöp kamyonlarının kapasitesi
atıl hale gelebilir. Plastik atıklarda hacim problemi olduğu için bu atıklar, modifiye
edilen presli çöp kamyonları ile toplanabilir. Bu durumda bu araçlarda atıl durumdan
kullanılabilir.
* Plastik atıklar presli kamyonlar ile toplanırsa daha az enerji maliyeti ve düşük karbon
salınımı sağlanabilir.
* Plastik atık toplama araçlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği parametreleri çerçevesinde
kırma makinası monte edilip, plastik atıklar kırılarak toplanabilir.
Gıda atıkları olmayacağı için atıklar daha temiz olacaktır. Geri dönüşümde su ayak izi
azalacaktır. Kontaminasyon ve yanlış kullanımların mutlaka dikkate alınması gerekir.
Her iki durumda da ambalaj üzerindeki etiket vb. ürünler mutlaka düşünülmelidir. Ya
da etiket üreticisi firmalar ile görüşülüp bu noktada sorun yaratmayacak ürünler
geliştirmeleri sağlanabilir.

* Mevcut kağıt atık toplama araçları
"sıfır atık hedefi" ile uyuşuyor mu ?
* Revizyon gerekir mi ?
* Bu revizyon maliyeti kadar fayda
sağlar mı ?
* Sayıları yeterli mi?

Plastik atık toplama araçları üretilebilir yada mevcut çöp kamyonları modifiye edilerek
kullanılabilir.
Kağıt atık toplama araçları mevcut
özellik ve sayıları kontrol edilmeli

Restoran vb. yerlerde kullanılan
tek kullanımlık bardak, tabak gibi
ürünler
Metal atık toplama araçları ;
* Mevcut metal atık toplama araçları
"sıfır atık hedefi" ile uyuşuyor mu ?
* Revizyon gerekir mi ?
* Bu revizyon maliyeti kadar fayda
sağlar mı ?
* Sayıları yeterli mi?

Metal atık toplama araçları mevcut
özellik ve sayıları kontrol edilmeli

Geri dönüşüm tesislerindeki atık malzemeler ile ilgili detaylı çalışmalar yapılarak gramajı
yüksek ürünler tespit edilip, üretici firmalara bu konuda dönüşler sağlanabilir. Bu sayede sıfır
atık, düşük karbon salınımı konusunda üretici firmaların gelişimine katkıda bulunulabilir.
Ambalaj standartları oluşturulup, her grup ambalajın olabileceği maksimum gramaj
standartları oluşturulabilir.
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) olarak hareket planımız bu parametreleri
üyelerimize duyurmak, bakış açılarını değiştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Poşet kullanımına ücret getirilmesi uygulamasının uzun vadeli etkilerinin, 1 veya 2 yıl içerisinde
analiz edilmesini öneririz ;
Atık kumbaraları üretilebilir yada
değerlendirme konusunda çalışanlar
eğitilebilir.

Kağıt atık toplama araçları ;
Kağıt atıklar, atık olarak çok katma
değerli olmadığı için toplanan kağıt
atıkların yakın bölgede
değerlendirilmesi atık toplama
maliyeti, karbon ayak izini azaltıcı
etki yapacaktır. Diğer atıklarla karışık
toplanması maliyeti arttırıcı etki
yapacaktır. Katlanılması zorunlu bir
maliyet olup, ağaçların ve yeşilin
korunma maliyeti kapsamında
belediyelerce detaylı incelenmeli, bu
maliyet, diğer atıkların
değerlendirme maliyeti ile
karıştırılmamalıdır.

Plastik ürün kullanıcısı ve üretici firmalara yönelik eğitim vb. çalışmalar ile tasarımlarda
yapılacak değişikliklerde daha çok hurda kullanımına imkan verecek değişiklikleri gündemlerine
alması istenebilir.

Cafe vb. bölgelerdeki en önemli
atıklardan biri tek kullanımlık
bardak veya kaplar. Bunların
toplanması sırasındaki hacim
problemini bertaraf etmek için
özel atık kutuları dizayn edilip,
bardakların atık kutularına
atılması yerine iç-içe konarak
istiflenmesi teşvik edilebilir. Tek
kullanımlık ambalajlarda en
önemli karar noktası bardak ve
tabakları yıkamak için harcanan
suyun mu, yoksa tek kullnaımlık
ambalajın atık makiyetinin mi
daha değerli olduğu?

Ücret uygulamasının satış rakamlarına etkisi
Poşet kullanımının azalması, çöp poşeti kullanımını hangi ölçüde etkiledi
Poşetler daha düşük gramajlı iken çöp poşetleri daha yüksek gramajlı olabiliyor. Bu plastik gibi
%100 geri dönüştürülebilir bir kaynağı yakarak ve daha fazla karbon salınımı ile imha ettiğimiz
anlamına geliyor mu ?
Plastik poşet ücretlendirmesi uygulaması, denizlerimizin ve okyanusların temizlenmesi
konusunda yaptığı pozitif etkisi nedir ?
Plastik poşet ücretlendirmesinin toplumun çöp algısında yarattığı değişim nedir ?

