
 

Onlar çöp değil…! 

Obalılar Geri Dönüşüm 

 Firmamız, tüm sanayi kuruluşları ile 

ambalaj atığı ve diğer geri 

dönüştürülebilir atıklar için 

protokoller hazırlanarak, atıkların 

toplanması için gerekli ekipmanlara 

sahiptir. 

 Atık yönetimi ve çevresel konularda 

sanayi kuruluşlarına yasalar ve 

mevzuatlar çerçevesinde destek 

vermektedir. 

 Fabrika içerisinde üretim aşamasında 

ortaya çıkan geri dönüştürülebilir 

atıkların kaynakta ayrılması için 

gerekli sistem kurulum hizmeti veren 

şirketimiz, ayrıca kaynağında 

toplamalar yaptığı atıkları 

tesisimizde ayrıştırma - balyalama 

işlemlerinin ardından geri dönüşüm 

fabrikalarına sevkiyatını 

gerçekleştirmektedir. 

Biz Kimiz? 

Hakkımızda 

     1997 yılında kurulan Obalılar Geri 

Dönüşüm, kurulduğu günden itibaren 

yaptığı çalışmalar ve çevre koruma bilinci 

ile birlikte bugün ülkemizin atık yönetimi 

konusunda önde gelen firmaları arasında 

yer almaktadır. 

Firmamız, 2007 yılında İstanbul’un 

Esenyurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın onayladığı Yönetim 

Planlarına uygun olarak kağıt, karton, 

ambalaj atıklarının yanı sıra plastik, cam, 

ambalaj atıklarını da yönetmeliklere 

uygun şekilde toplama-ayırma 

işlemlerinin yapılmasının ardından,  

preslenme işlemine tabii tutarak geri 

dönüşüme hazır hale getirilmesi üzerine 

faaliyet göstermeye başlamıştır. 

 

Bize Ulaşın 
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Gelecek için dönüşüm… 
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Daha güzel bir Dünya için… 

OBALILAR GERİ 
DÖNÜŞÜM olarak, 

 Konusunda deneyimli kadromuz 
ile binlerce farklı noktadan atık 
alımı yapıp elliden fazla ürünü 
çeşitli ayrıştırmalarını yaparak 
doğal kaynaklarımızın korunması, 
enerji tasarrufu gibi çevre dostu 
faaliyetler ile ülke ekonomisine 
katkı sağlıyoruz.  

 Tecrübeleri ışığında daima 
yenilikçi bir yol izleyen ve çevreye 
pozitif katkılar sağlayan firmamız 
sektörde faaliyet göstermiş olduğu 
alanlarda öncü olmaya ve 
istihdam yaratmaya devam 
edecektir. 

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz 

 

Obalılar Geri Dönüşüm olarak 

işbirliklerimiz bünyesinde sanayi 

firmalarına, belediyelere, okullara, kamu 

kurumlarına, üniversitelere ve alışveriş 

merkezleri gibi birçok noktada yerinde 

ayrı toplama için geniş araç filosu ile 

birlikte, kompaktör preslerimiz, araç 

üstü ekipmanlarımız, dik preslerimiz, 

kancalı yükleyicilerimiz, mobil 

vinçlerimiz, cam ve atık toplama 

konteynırlarımız sayesinde hızlı ve 

çevreci çözümler sunmaktayız.  

Geleceğimizi korumak için 

‘‘GERİ KAZANALIM.” 

Ayrıca atık kâğıt parçalama 

makinelerimiz sayesinde banka, 

üniversite, resmi kamu kuruluşlarının, 

özel işletmelerin arşivlerinin kontrollü 

imhasının gerçekleştirilmesiyle çevreye 

önemli katkı sağlanmasının yanı sıra ve 

gizliliklerinin devamını mümkün 

kılıyoruz. 

 

 

Kaliteli hizmet anlayışı 

 

 

 

 

Firmamız, sunduğu çözümler ve piyasaya 

yön verebilen anlayışı sayesinde, geri 

dönüşüm sektöründe insan odaklı 

çalışma prensibinin de öncü 

firmalarındandır. Yüklendiği bu misyon 

ve çevre bilinci ile birlikte hareket eden 

firmamız, iş birlikçilerine modern, 

gelişen ve değişen teknolojiye ayak 

uyduran üstün performans özelliklere 

sahip makine-ekipmanlarıyla donatılı 

geri dönüşüm tesisinde daima 

profesyonel ve teknolojik hizmet 

vermeyi kendisine ilke edinmiştir. 

 

 


