


HAKKIMIZDA

Group Recycling, çevre bilinci ve dünya

kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla 2019

yılında geri dönüşüm faaliyetlerine başlamışGr. Bu

doğrultuda Kocaeli, Şekerpınar lokasyonunda

hizmete aldığı fabrikasıyla tüm ulusal ve uluslararası

mevzuatlara uygun yetkinlik belgelerini edinerek,

Tehlikeli ve Tehlikesiz aGkların alımlarına

başlamışGr.

“Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam.” misyonuyla yola çıkan

Group Recycling, profesyonel ekip ve

ekipmanlarıyla geri kazanım süreçlerini hassas

olarak yürütmekte, ülke ve dünya ekonomisine

katma değer sağlayarak geri dönüşüm çözümleri

sunmaya devam etmektedir.



Vizyon

Misyon

Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve yöne4m sistemlerini uygulayarak,
insana ve çevreye saygılı, doğal kaynakları koruyan; sürdürülebilir
ekonomi, enerji ve a?k yöne4mi, bilgi güvenliği poli4kalarıyla
sektörde bilinen bir yüz olmak. Sürekli yenilenmek, gelişmek ve
ilerlemek 4 sektörün en iyisi olmak, resmi kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarıyla olan iş birliğimizle bu tecrübelerimizi uluslararası
sektöre aktararak orada da söz sahibi kuruluşlar arasına girmek4r.

‘’Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre, Sürdürebilir Ekonomik
Katkı’’ misyonuyla çık?ğımız bu yolda, amacımız; en yeni yerli
üre4m makine parkuru, gelişime açık dinamik ve deneyimli
kadrosu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzua?na uygun çalışma
prensibi, çalışanına, tedarikçisine ve müşterilerine değer veren,
çevre bilinci ve doğal kaynakların etkili kullanımı ile sürdürülebilir
ekonomiye katkı yapma hedefleriyle sektöre yeni bir anlayış ve
dinamizmle güç katmak.



HİZMETLERİMİZ
v Elektronik A3k Geri Kazanımı
v Bilgi Güvenliği ve Veri İmha
v Fabrika, Tesis ve Bina Sökümü
v Kablo Geri Kazanımı
v PlasHk Geri Dönüşümü
v Metal Geri Kazanımı
v Kağıt Geri Dönüşümü
v Cam Geri Kazanımı
v Tehlikesiz A3k Toplama Ayırma
v A3k Akü ve Pil Ara Depolama
v Entegre A3k YöneHmi
v Çevre Danışmanlığı
v A3k Toplama Noktası Oluşturma
v Ahşap Geri Dönüşümü
v LojisHk Hizmetleri



AEEE Geri Dönüşümü
A.k toplama alanlarında yer alan a.k toplama
kutuları ve/veya konteynırlarda biriken a.klarınızı
Lisanslı A.k Taşıma Araçlarımızla teslim alıyor ve
tesisimizde AEEE gruplarına uygun olarak ayrış.rma
yap.ktan sonra uygun süreçlerle geri dönüşümünü
sağlıyoruz.

v Büyük Ev Eşyaları
v Küçük Ev Aletleri
v Bilişim ve Telekomünikasyon
v TükeFci Ekipmanları
v Aydınlatma Ekipmanları
v Elektrikli ve Elektronik Aletler 
v Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Aletleri
v Tıbbi Cihazlar
v İzleme ve Kontrol Aletleri
v Otomatlar

Tesisimizde İşlenen AEEE 
Grupları



Tehlikeli A(k Geri Dönüşümü
Tehlikeli a(k kapsamında tesise kabul edilen kartuş-
toner, a(k floresan, tehlikeli metal ve tehlikeli
kablolar tesiste ayrış(rılarak içindeki hammaddeler
ekonomiye geri kazandırılırken geri
dönüştürülemeyen kısımlar lisanslı bertaraf
tesislerine gönderilir.

Tehlikesiz a(k kapsamında tesise kabul edilen a(k
kablolar ön ayrış(rmadan geçirildikten sonra
kırıcılarda kırılır, kırımdan sonra içindeki plasFk ve
bakır içerik vb. gibi materyaller ayrış(rılarak
tekrardan hammadde olarak kullanılmaya hazır hale
geFrilir.

Tehlikesiz A(k Geri Dönüşümü



Kağıt Geri Dönüşümü
Profesyonel ekibimiz ve filo ağımızla; kurumsal
evraklar, gazeteler, dergiler, kitaplar, karton v.b. tüm
kağıt çeşitlerinin toptan alımını yaparak geri
dönüşüm süreçlerini tamamlıyor, doğaya ve
ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Ham petrol, gaz ve kömürden oluşan plasEk bileşeni,
günümüzde bir çok son kullanıcı ürününün de
hammaddesini oluşturmaktadır. PlasEğin çok geniş
kullanım alanıyla birlikte, çevre ve insan yaşamına olan
zararları da bilinmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde
yürürlüğe giren ve kurumsal olarak da ilke edindiğimiz
«SıKr AMk Projesi» ‘yle birlikte tüm plasEk malzemelerin
toptan alımlarını yapıyor ve geri dönüşüm süreçlerini
özenle yürüterek tekrar kazanımlarını sağlıyoruz.

Plastik Geri Dönüşümü



Metal Geri Dönüşümü

Demir, Bakır, Kurşun, Çinko, Krom, Alüminyum v.b
tüm metal hurdaların alımlarını yapıyor, uluslararası
serAfikalandırılmış süreçlerimizle hammadde olarak
ayrışErarak tekrar ekonomiye geri kazanımlarını
sağlıyoruz.

Kurumsal olarak ilgili yönetmelikler usulünce
toplanılan aEk akü ve piller anlaşmalı olduğumuz
lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanımı
sağlanmaktadır.

AEk Pil ve Akü Ara Depolama



Veri İmha Hizmetleri

Günümüzde firmaların, kamu kuruluşlarının gizli tutulması
gereken önemli verileri, bu bilgileri içeren elektronik
cihazlarda saklanmaktadır. Bilindiği gibi, saklanmasına
gerek kalmayan verilerin standart silme komutları
kullanılarak silinmesi yeterli değildir. Bu verilerin güvenli
ve kalıcı bir biçimde imha edilmesi gereklidir. Grup
Recycling olarak Bilgi güvenliği poliEkaları ve ISO 27001,
TS EN 15713, ISO/IEC 21964-1 standartları kapsamında
matbu evrak ve dijital verilerin güvenli imha işlemlerini
gerçekleşEriyoruz. Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma
Kanunu (KVKK) ve dünya genelinde aynı görevi üstlenen
Global Data ProtecEon RegulaEon (GDPR) standartları
gereğini oluşan veri imha süreçlerini; güvenli, lisanslı,
belgeli ve hızlı bir şekilde size sunduğumuz bu hizmet ile
yerine geErebilirsiniz.

Veri İmha ve Bilgi Güvenliği
Hizmetleri



1.Wipe (Güvenli Veri Silme – Üzerine Yazma Yöntemi)
Güvenli veri silme yönteminde bilgi içeren elektronik
cihazlardaki veriler özel programlar aracılığı ile silinir. Veri
silme işlemi sonrasında cihazlar tekrardan kullanılabilir.

2.Degauss İşlemi (ManyeKk İzleri Bozma / De-ManyeKze
Etme Yöntemi)

Degauss işlemi ile manyeKk ortamdaki yönlendirmeler
bozularak, hassas verilerin kalıcı olarak silinmesi
sağlamaktadır. Degauss cihazları bilgisayar, video, ses, vb.
verileri barındıran manyeKk depolama sürücülerindeki
verilerin imhası için kullanılmalıdır. Degauss işlemi
sonrasında çoğu medya tekrar kullanılamaz hale
gelmektedir.

3.Fiziksel Olarak Parçama (Fiziksel Yok Etme Yöntemi)
Sürücülerin kırıcılarda fiziksel olarak parçalanarak veya
delinerek imha edilmesidir.

Veri İmha Çeşitleri



ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001
ISO 27001

SERTİFİKALARIMIZ
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