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Renkli ve 
Beyaz cam

Kağıt ve 
karton

Plastik ve bileşik 
malzemeler

Atık elektrikli 
cihazlarMetal Organik atık Sorunlu maddeler Kaba atıklar 

Dönüştürülemeyen 
atıklar

Renkli ve beyaz 
camlar ile birlikte 
atılması gerekenler

Kağıt ve karton ile 
atılması gerekenler 

Sorunlu maddeler 
ile birlikte atılması 
gerekenler

Organik atıkla 
birlikte atılması 
gerekenler

Metal ile birlikte 
atılması gerekenler

Plastik ile birlikte 
atılması gerekenler

Kaba atıklarla 
birlikte atılması 
gerekenler

Atık elektrikli 
cihazlarla birlikte 
atılması gerekenler

Dönüştürülemeyen 
atıklarla birlikte 
atılması gerekenler

Renkli ve beyaz 
camlar ile birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Kağıt ve karton 
ile atılmaması 
gerekenler 

Sorunlu maddeler 
ile birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Organik atıkla 
birlikte atılmaması 
gerekenler

Metal ile birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Plastik ile birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Kaba atıklarla 
birlikte atılmaması 
gerekenler

Atık elektrikli 
cihazlarla birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Dönüştürülmeyen 
atıklarla birlikte 
atılmaması 
gerekenler

Şişe, parfüm şişesi, cam 
kavanozlar, kozmetik 
tüpleri, cam tüpler, …

Beyaz ve renkli cam atıkları 
lütfen özenle ayıklayınız ve 
kapakları kaldırınız!

Atıkların arasında 
depozitolu şişelerin 
karışmış olmamasını 
kontrol ediniz, bunların 
yeniden kullanılması 
gerekir! 

Kapaklar, porselen, 
çömlek ürünleri, seramik 
ürünleri, cam tabak-çanak, 
bardaklar, ampuller, 
pencere camı, ayna camı, 
telli camlar (bunların ayrı 
olarak toplanması tavsiye 
edilir) 

Sac kutular, içecek kutuları, 
konserve kutuları, 
alüminyum folyolar, 
içecek kapakları, 
ıspatula ile temizlenmiş, 
damla miktarından daha 
az atığı bulunan boya 
kutuları, boşaltılmış 
(gaz bulunmayan) 
sprey kutuları 

Bileşik malzemeler, 
içi tamamen boş olmayan 
sprey kutuları ve gaz 
kartuşları, vs., Tencereler, 
tavalar, evsel hurda 
atığı - bunlar belediyenin 
metal hurda toplama 
yerine bırakılmalıdır 

Plastik folyolar, içecek, 
kahve, vakum, derin 
dondurucu ambalajları, 
suyla yıkanmış boş deterjan 
ve kozmetik ürünleri kapları

Örn. hap ambalajları gibi 
bileşik malzemeler

Stirofor (ayrı olarak 
toplanması tavsiye edilir) 

Lütfen belediyenizden 
bilgi alınız

Ambalaj sayılmayan her şey:

Örn. bozuk oyuncaklar, 
diş fırçaları, elbise askıları, 
külotlu çoraplar, müzik ve 
video kasetleri, CD‘ler 

Çamaşır ve bulaşık 
makineleri, buzdolapları 
ve buzluklar, televizyon 
cihazları, bilgisayar ve 
ekranlar, vb. büyük elektrikli 
cihazlar

Tost makinesi, cep telefonu, 
saç kurutma makinesi, 
tıraş makinesi, radyo, 
hesap makinesi, vb. küçük 
elektrikli cihazlar

Tasarruflu ampuller, floresan 
ampulleri, pilleri 

Oyuncak trenler (raylar, 
vagonlar), oyuncak araba 
yarış pisti (plastik pist), 
CD, kasetler, videokasetleri, 
toner kartuşları, 
(sesli) tebrik kartları 

Meyve ve sebze atıkları, 
çürümüş gıdalar ve gıda 
kalıntıları, yumurta 
kabukları, kahve telveleri 
ve filtreleri, çay yaprakları 
ve poşetleri, kesme çiçekler, 
odun talaşları, odun kömürü 
ve külü, bahçe atıkları 

Yapay kedi tozu, 
elektrikli süpürge torbaları, 
tek kullanımlık çocuk 
bezleri, sigara izmarit-
leri, sorunlu maddeler, 
dönüştürülemeyen atıklar, 
kömür sobalarının külü, her 
türlü ambalaj malzemesi

Atık yağ, piller, çözücü 
maddeler, tiner, kozmetik 
ürünler, boya ve cilalar, cıva, 
dezenfeksiyon maddeleri, 
fotoğrafçılık kimyasalları, 
ilaçlar, asitler, alkalik 
çözeltiler

Atık yemek yağlarını 
lütfen yağ toplama yerlerine 
veriniz! 

Ispatula ile temizlenmiş, 
damla miktarından daha az 
atığı bulunan boya, cila ve 
deterjan kapları, vs. ambalaj 
sınıfına girer ve ona göre 
bertaraf edilmelidir! 

Boyutu/biçimi nedeniyle 
çöp kutularına atılamayan 
evsel atıklar, bozuk 
mobilyalar, halılar, spor 
aletleri, kayaklar, çocuk 
arabaları, eski tahtalar 
ve hurda

Sağlam mobilyalar ve 
eşyalar için lütfen 
belediyenize yeniden 
kullanılabilen eşyaların 
toplanmasını sorunuz! 

Dönüştürülemeyen atıklar, 
moloz, sorunlu maddeler, 
kartonlar, elektrikli cihazlar, 
yağ radyatörleri ve soğutucu 
cihazlar bütün belediyelerde 
ayrı olarak toplanır.

Dönüşüme verilmesi 
mümkün olmayan atıklar: 
kırık porselen ve seramik, 
sigara izmaritleri, kömürlü 
sobaların külleri, elektrikli 
süpürge torbaları, 
diş fırçaları, elbise askıları, 
külotlu çoraplar, 
tek kullanımlık çocuk 
bezleri, kadın hijyen 
ürünleri, bozuk oyuncaklar, 
ampuller, müzik kasetleri, 
videokasetleri

Dönüşümü mümkün olan 
her türlü atık! Bunlar 
giyilmesi mümkün olan 
elbise ve ayakkabılar gibi 
eski ürünler, her türlü 
ambalaj, organik atıklar, 
elektrikli cihazlar ve sorunlu 
maddelerdir.

Kağıt: Gazeteler, dergiler, 
broşürler, reklamlar, 
defterler, kitaplar, 
mektup kağıdı, kataloglar, 
pencereli zarflar, 
kaplamasız ve temiz kağıt 

Karton 
(lütfen katlayınız): 
Kartonlar, mukavva, 
kutular, kağıt çuvallar

Derin dondurucu 
ambalajları (kaplamalı), 
karbon kağıdı, selofan, 
duvar kağıtları, 
kağıt mendiller, 
içecek ambalajları 


