
ATIKMATİK Reverse Vending Machine 
The most important purpose of the Deposit Return System, which will be delivered soon, is to ensure that the wastes are
collected in a way by separating them. In addition, the traceability system of the wastes that are shipped and sent to
the recycling facilities will be utilized. Wastematik Deposit Return Vending Machines, deposit system design process,
deposit recycling cycle to packaging. Due to vending machines, the brand, volume, color, aspect of the waste may be
required. It ensures that glass, metal and plastic bottle packages are collected separately from domestic wastes.
Wastes are stored in separate chambers within the vending machine. Season finals before plastic and metal wastes are
diverted to their respective chambers

Zero Waste Equipment 
Within the scope of the Zero Waste Project carried out by the Ministry of Environment and Urbanization, which aims to
use resources more efficiently with a sustainable environmental understanding, we produce collection and collection
equipment for packaging wastes that need to be collected separately at the source
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Firma Hakkında
 
About Company

Firma olarak amacımız Türkiye'de değerlendirilebilir
atıklar konusunda sürdürülebilir bir geri kazanım
sisteminin geliştirebilmesi ve yasal altyapı çerçevesinde
kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri dönüşüm
uygulamalarının ülke geneline yayılması için yerel
yönetimlerle işbirliği yapmaktadır. Atık yönetimi
konusunda yurt içi ve yurt dışı uygulamalarını dikkate
alarak bilgi birikimi sağlamak çevre bilincinin
oluşturulmasına yönelik etkin çevre projeleri oluşturmak,
ilgili paydaşlara teknik destek sağlamaktır.

Ourselves to protecting the environment in Turkey, we
are devoting to develop an industry-led recovery system
in order to contribute to sustainable social and
economic development. The development of a
sustainable recovery systems on separate collection at
source and recyclable wastes in Turkey in the framework
of the legal infrastructure, the separation and recycling
practices for countries to cooperate with local
governments to become widespread. Considering
domestic and international practices in waste
management, to provide knowledge, to carry out
effective promotion, training and information activities
for the creation of environmental awareness, to
participate in R&D studies, to provide consultancy and
technical support to relevant stakeholders.

Firma Ürünleri
 
Company Products

ATIKMATİK Depozito İade Otomatları 
Yakın gelecekte başlatılacak olan Depozito İade
Sistemi'nin en önemli amacı, atıkların kaynağında
ayrıştırılarak temiz bir şekilde toplanmasını sağlamak.
Ayrıca piyasaya sürülen ve geri dönüşüm tesislerine
giden atıkların izlenebilirliği bu sistem sayesinde
sağlanacaktır. Atıkmatik Depozito İade Otomatları zorunlu
depozito sisteminin uygulandığı ülkelerde, içecek
ambalajına ödenen depozito ücretinin iade edilmesini
sağlayan geri dönüşüm otomatıdır. Otomatlar sayesinde
atıkların markası, hacmi, rengi, boyutu kayıt altında
tutulabilir. Cam, metal ve plastik içecek ambalaj atıklarının kaynağında, evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlar.
Atıklar otomat içerisinde ayrı haznelerde depolanır .Plastik ve metal atıklar ilgili haznelerine yönlendirilmeden önce
sıkıştırma işleminden geçer.

Sıfır Atık Ekipmanları 
Sürdürülebilir çevre anlayışı ile kaynakların daha verimli
kullanılmasını amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında,
kaynağında ayrı biriktirilmesi gereken ambalaj atıkları için
ihtiyaca ve talebe yönelik toplama ve biriktirme
ekipmanları üretimi yapmaktayız.
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