Ticari atık ayırma talimatı
HAFİF
AMBALAJ

KÂĞIT/KARTON
-- Dosya klasörü (metalsiz)
-- Yumurta kartonları
-- Defterler (plastik ciltsiz)
Dergiler
-- Kartonlar
-- Kataloglar (plastik poşetsiz)
-- Kopya kâğıdı
-- Meyve kâseleri (karton)
-- Kâğıt poşetler
-- Kâğıt çantalar

-- Kâğıt ambalajlar (kaplanmış
– „katlanmış şekilde
kullanılmış kâğıtlara“
yazısına sahip)
-- Kutular
-- Oluklu mukavva
-- Reklam broşürleri (plastik
poşetsiz)
-- Gazeteler, gazete kâğıtları,
dergiler

Uyarı: Lütfen toplamadaki bölgesel farklılıkları (ör. sadece
kâğıttan ve kartondan ambalajların toplanmasını) dikkate alınız.

Ticari hafif ambalajlar
-- Kovalar
-- Bidonlar
-- Plastik folyolar
-- İçi boş plastik muhafazalar
-- Plastikten çevreleme bantları

Uyarı: Ticari ve evsel hafif
ambalajlar birlikte toplandığında
ayırma masrafları oluşmaktadır.

-- Saksısız küçültülmüş oda
bitkileri
-- Küçültülmüş ağaç ve çalı
parçaları
-- Narenciye ve yumurta
kabukları

----------

*Uyarı: Gastronomiden, kantin ve sanayi mutfağı alanından
gelen mutfak ve yemek atıkları 2004 yılından beri Hayvansal
Ürünler Kanunu BGBI. I No. 141/2003 hükümleri ve Hayvansal
Yan Ürünler Yönetmeliği (Yönetmelik EG No. 1069/2009)
uyarınca oluştukları yerde ayrı toplanmak zorundadır.

-- Beyaz şişeler, flakonlar
(cam)
-- Beyaz cam şişeler
-- Beyaz cam konserveler
(salatalık vs.)

----

Brandalar
Kül (kömür, kok) soğuk
Gümüş kristal bardaklar
Çiçek vazoları
Çeşitli plastikler (ambalaj
hariç)
Boya kalıntıları (sertleşmiş,
çözücü madde içermeyen)
Fotoğraflar
Cam sofra takımları (ör.
bardaklar)
Ampuller (enerji tasarruflu
lambalar hariç)
Saçlar
Süprüntü (ev tipi)
Seramik sofra takımları (ör.
tabaklar, fincanlar)

-----------

Kâğıt rulo havlu
Tükenmez kalemler
Buzlu cam, pencere camları
Plastik kâseler
Plastik oyuncak
Köpük ambalajlar
Peçeteler
Kullanılmış kâğıt mendiller
Yıpranmış iş elbiseleri
Kirlenmiş ambalajlar

-- Beyaz cam kozmetik
ambalajları, şişeleri (cam)
-- Beyaz cam reçel
kavanozları

Uyarı: Lütfen tüm beyaz cam ambalajların tamamen
boşaltılmış olmalarına VE SADECE beyaz camın beyaz cam
bidonuna atılmasına dikkat ediniz. Sadece bir renkli şişe
örneğin 500 kg camın boyanması için yeterlidir.

METAL
AMBALAJLAR

SANAYİ ATIĞI

ORGANİK ATIK
-- Ağaçtan dökülmüş meyve
ve vazo çiçekleri
-- Çalı çit atıkları
-- Pastaneden gıda kalıntıları*
-- Kesilmiş çim ve yapraklar
-- Meyve ve sebze atıkları
-- Çay ve kahve telvesi
-- Pastaneden ambalajsız,
bozulmuş gıda kalıntıları*

Household-type
Evsel hafif ambalajlar
-- Blister ambalajlar
-- Selofan ambalajlar
-- Çeşitli plastik ambalajlar
-- Tek kullanımlık sofra takımları
(plastik)
-- Plastik bardaklar (ambalajlar)
-- Plastik şişeler (tek kullanımlık)
-- Plastik kapaklar
-- Fileler (ör. meyve ve sebze için)
-- Tetrapack
-- Taşıma çantaları (plastik)
-- Paketleme folyoları
-- Diş macunu tüpleri (plastik
boş)

BEYAZ CAM
AMBALAJLARI

-------

Alüminyum kutular
Alüminyum folyolar
Alüminyum tüpler
Alüminyum kapaklar
Sac tenekeler
Boya tenekeleri

-------

İçecek kutuları
Yoğurt kabı kapakları
Konserve kutuları
Metal tüpler
Metal ambalajlar
Metal kapaklar

Uyarı: Lütfen tüm metal ambalajların tamamen boşaltılmış
olduklarına dikkat ediniz.
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RENKLİ CAM
AMBALAJLARI
-- Renkli ilaç şişeleri
-- Renkli cam reçel
kavanozları
-- Renkli cam kozmetik
ambalajları, şişeleri (cam)

-- Renkli cam konserveler
(salatalık vs.)
-- Renkli cam şişeler
-- Renkli şişeler, flakonlar
(cam)

Uyarı: Lütfen tüm renkli cam ambalajların tamamen boşaltılmış
olmalarına VE SADECE renkli camın renkli cam bidonuna
atılmasına dikkat ediniz. Yanlış atılan beyaz cam renkli
camın rengini almaktadır ve örneğin ışığa karşı korumalı ilaç
şişelerinde kullanılamaz hale gelmektedir.

MUTFAK &
YEMEK ATIKLARI
Kategori 3 – insanların tüketimi için olmayanlar
-- Unlu mamul ve ekmek
atıkları
-- Hazırlık esnasında oluşan
mutfak atıkları ve et kalıntıları
-- Meyve ve sebze atıkları
-- Yemek artıkları

-- Çay ve kahve telvesi
-- Ambalajsız bozulmuş
gıdalar
-- Narenciye ve yumurta
kabukları

Uyarı: Gastronomiden, kantin ve sanayi mutfağı alanından gelen
mutfak ve yemek atıkları 2004 yılından beri Hayvansal Ürünler
Kanunu BGBI. I No. 141/2003 hükümleri ve Hayvansal Yan
Ürünler Yönetmeliği (Yönetmelik EG No. 1069/2009) uyarınca
oluştukları yerde ayrı toplanmak zorundadır.

