
EV ATIKLARINI AYIRMAK İÇİN YARDIMCI LİSTE

Organik atıklar
Mutfak ve bahçe atıkları gibi 
organik atıklar

Aşağıdakiler organik sayılır:

Solmuş çiçekler, yumurta kabukları, 
bahçe atıkları, sebze atıkları, saç ve 
kıllar, kahve telvesi veya çay atığı, 
patates kabukları, mutfak atıkları, 
fındık fıstık kabukları, meyve 
kabukları, mutfak kâğıdı, ev bitkileri, 
turunçgiller

Atılacak yer:

Organik çöp bidonu

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

Kül, kedi v.s.kumu/talaşı, hijyen mal-
zemeleri, sokak süprüntüleri, elektrikli 
süpürge torbaları, çocuk bezleri,sigara 
izmaritleri   Atık çöp bidonuna

Plastik torbala   Sarı bidon/sarı 
poşetlere

Kâğıt
Kâğıt, mukavva ve kartonaj

Aşagıdakiler kâğıt sayılır:

Karton klasörler, broşürler, kitaplar, 
ofi s kâğıtları, fotokopi kâğıdı, 
karton, prospektüsler, temiz 
kesekâğıdı torbaları oluklu 
mukavva, kâğıttan ambajlar, 
dergiler, mecmualar, gazeteler

Atılacak yer:

Kâğıt bidonu, Geri kazanım 
tesisi (Recyclinghof)

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

Kaplanmış kâğıt, parşömen kâğıdı, 
duvar kâğıdı   Artan atıklar 
bidonuna

İçecek ambalajları   Sarı bidon/sarı 
poşetlere

Cam
Cam şişe, bardak ve 
kavanozları lütfen rengine göre 
yeşil, kahverengi ve renksiz 
cam olarak ayırınız

Aşagıdakiler cam sayılır:

Şarap, şampanya, meyve suyu ve 
ketçap şişeleri, sebze,  reçel ve 
konserve kavanozları, diğer cam 
ambalajlar

Atılacak yer:

Halka açık cam konteyneri, Geri 
kazanım tesisi (Recyclinghof)

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

Araba camı   Araba tamirhanesine 

Ampuller, ısıya dayanıklı cam kablar, 
seramik   Artan atıklar bidonuna 

Pencere camları, enerji tasarrufl u am-
puller, aynalar   Geri kazanım tesisine 

Hafi f ambalajlar
Her türlü plastik, metalve 
bileşimlerden yapılmış 
ambalajlar (cam ve kâğıt hariç)

Aşagıdakiler ambalaj sayılır:

Alüminyum folyo, (boş) boya kovası 
veya kutusu, İçeceklerin konulduğu 
karton kutular, konserve kutuları, 
sentetik bardak veya şişeler, mantar 
tıpaları, metal ambalajlar, süt 
kutuları, poşetler, plastik bardaklar, 
stiropor parçalar, kapak veya tıpalar

Atılacak yer:

Sarı bidon/sarı poşetlere

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

kartonaj, kâğıt   kâğıt bidonuna

Cam şişeleri   Cam konteynerine

Ahşap, kova, porselen, tencere, tava, 
oyuncak   Geri kazanım tesisine 
(Recyclinghof)

Geriye artan atıklar
Her türlü geri dönşümü 
imkânsız çöpler

Aşağıdakiler geriye artan atık sayılır:

Eski ilaçlar, kül, CD‘ler, slaytlar, 
disketler,boyalar (kurumuş), renkli 
toner kartuşları, kuş tüyü yataklar, 
et ve balık artıkları, fotoğrafl ar, 
ampuller, kedi v.s.kumu/talaşı, hijyen 
malzemeleri, sokak süprüntüleri, 
porselen kırıkları, elektrikli süpürge 
torbaları, duvar kâğıtları, çocuk 
bezleri, sigara izmaritleri

Atılacak yer:

Artan atıklar bidonuna

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

Ayna, zararlı maddeler, inşaat 
molozu   Geri kazanım tesisine 
(Recyclinghof)

Zararlı maddeler
Zararlı madde içeren atıklar

Aşağıdakiler zararlı madde sayılır:

Oksitleme maddeleri, kullanılmış 
motor yağı, pil, desenfekte madde-
leri, enerji tasarrufl u ampul, boyalar 
(sıvı), leke çözücüleri, ahşap koruma 
ve bakım maddeleri, yapıştırıcılar, 
vernik ve cilalar, eriyikler, fl oresan 
lambalar, bitki ilaçları, deterjanlar

Atılacak yer:

Kirchheim’daki veya Wieblingen‘deki 
geri kazanım tesisine (Recyclinghof)  

Lütfen aşağıdakileri atmayınız:

Renkli toner kartuşları, boya 
(kurumuş), ilaç   Artan atıklar 
bidonuna

(boş) boya bidonları / tenekeleri   
Sarı bidon/sarı poşetlere


