
genelindeki atık kumbara sayısını 
arttırıyor. Ambalajlı tüketim 
maddelerinin yoğunlukla kullanıldığı 
bu dönemde çevreyi korumak 
adına yapılan çalışmalar 
kapsamında, atık kumbaralarında 
toplanan atıklar özel araçlarla 
alındıktan sonra geri dönüşüme 
kazandırılıyor. 
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Soru 5) Aliağa belediyesi olarak 
ileri dönüşüm için neler 
yapıyorsunuz? 

Cevap: İleri dönüşüm olarak kıyafet 
toplama kutularımız Aliağa’nın 
çeşitli noktalarında bulunmakta. 
Kullanılmayan ancak kullanılması 
müsait olan kıyafetleri sosyal 
marketlerimizde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın hizmetine 
sunuyoruz. 
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Soru 6) Son olarak söyleyeceğiniz 
bir şey var mı ? 

Cevap : Yaşanılabilir bir gelecek 
için geri dönüşümü elden 
bırakmayalım bu dünya hepimizin. 
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Mustafa's Interview 

Ben Mustafa,  İzmir’in Aliağa 
ilçesinde yaşıyorum bugün 
Aliağa Belediyesinde Tesisler 
müdürü olan İbrahim 
Bozalan ile bir söyleşi 

gerçekleştireceğiz.  

  

Soru 1) Öncelikle bizimle bu 
söyleşiyi gerçekleştireceğiniz için 
teşekkür ederiz. Kendinizden biraz 
bahseder misiniz ? 

Cevap: Projenizde bizimde 
belediye olarak bir katkımızın 
olması bizi de mutlu etti.Ben 
İbrahim B. Aliağa belediyesinde 
tesisler müdürü olarak görev 
yapmaktayım. Aliağa’da ikamet 
ediyorum. 
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Soru 2) Geri dönüşüm ve ileri 
dönüşüm nedir ?  

Cevap: Geri dönüşüm atık ürünler 
parçalanıp yeni hammadde haline 
getirilir. İleri dönüşümde ise atığın 
kaynak olarak ele alındığı üretken 
bir süreçtir. Atığı bir hammadde 
olarak kullanma işlemidir. 
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Soru 3)Aliağa belediyesi geri 
dönüşüm olarak nasıl çalışmalar 
yapıyor ? 

Cevap: Biz Aliağa belediyesi 
olarak temizlik işleri 
departmanıyla beraber ortak 
çalışma yaparak çeşitli bölgelere 
okullara spor salonlarına kağıt atık 
cam atık pil vb. kutuları koyarak 
geri dönüşümün daha da hızlı 
gerçekleşmesini ve geri dönüşüm 
malzemelerimizin toplandığı yere 
daha toplu bir şekilde gitmesi için 
kutular yerleştirdik. 
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Soru 4) Aliağa belediyesi olarak 
2020 yılının mart ayında bir proje 
başlatmıştınız atık kumbaraları 
olarak detayını verebilir misiniz ? 

Cevap: Doğanın korunması ve sıfır 
atık için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Aliağa Belediyesi, kentin 
çeşitli noktalarına atık kumbaraları 
yerleştirmeye devam 
ediyor.Plastik, karton, kağıt ve 
metal gibi ambalaj atıklarının geri 
dönüşüme kazandırılması 
kapsamında, atık toplama 
altyapısını geliştirmek için çalışan 
Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda kent 

-5-


