Sarı torbaya / sarı bidona atılacaklar:
Kağıt, mukavva, karton veya camdan olmayan, sadece kullanılmış ve tamamen
boşaltılmış ambalajlar. Ambalaj bileşenlerini lütfen dikkatlice birbirinden ayırın.
Yıkamanıza gerek yoktur.
Örneğin:
· Alüminyum, teneke ve
plastik kapaklar
· İlaç kapları
· Tereyağı ambalajı
· Yayık ayranı ve yoğurt kutuları
· Alışveriş poşetleri ve plastik
meyve ve sebze poşetleri
· Dondurma paketleri
· Gönderim ambalajlarının
örn. balonlu naylon veya
köpüklü ambalaj gibi
plastik dolum malzemeleri
· Konserve kutuları
· Şişe kapakları
· Gıda maddeleri için plastik
kutular ve folyolar
· Hazır yemeklerin menü
kutuları

·
·
·
·

Süt veya içecek kartonları
Müsli ambalaj folyoları
Makarna paketleri
Deterjan ve temizlik
maddesi şişeleri
· Örn. çamaşır deterjanı
için ek veya doldurma kutuları
· Sıvı sabun veya meyve püreleri
· Hardal tüpleri
· Şampuan şişeleri
· Sprey kutuları
· Çorba ve sos paketleri
· Hayvan yemi kutuları ve kapları
· Diş macunu tüpleri
vs.

Sarı torbaya / sarı bidona atılmayacaklar:
Kağıt, mukavva, karton veya cam ambalajlar ve ambalaj olmayan tüm atıklar.
Örneğin:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Eski giysiler
Pil ve aküler
Camdan kaplar
Teneke kap kacak
CD ve disketler
Yazıcı kartuşları
Kullan at jiletler
Elektronik cihazlar
Yemek artıkları
Katlanan kutular
Çakmaklar
Film, DVD ve
video kasetleri
· Ampul ve tasarruflu ampuller

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lastik
Odun yünü
Hijyen ürünleri
Kedi kumu
Seramik ürünler
Çocuk oyuncakları
Şeffaf folyolar
Tükenmez kalem
Tamamen boşaltılmamış
olan ambalajlar
· Kağıt mendiller
· Kağıt ve karton
· Yara bandı, bandaj
malzemesi

Bölgesel istisnalar mümkündür (örn. değerli atık
bidonu). Daha ayrıntılı bilgiyi belediyenden alabilirsin.
Yetkili muhatap kişi için QR kodunu tarayın veya
BURAYA tıklayın.

·
·
·
·
·

Porselen
Artıklar ve biyolojik atıklar
Ayakkabılar
Külotlu çoraplar
Yalıtım plakalarının
strafor kalıntıları
· Duvar kağıdı kalıntıları
· Çocuk/Yetişkin bezleri
· Diş fırçaları
· İzmarit
vs.

Cam konteynerine atılacaklar:
Sadece tamamen boşaltılmış cam ambalajlar. Cam ambalajlar beyaz, kahverengi,
yeşil renklerine göre ayrılmalı ve bunun için belirlenmiş konteynere atılmalıdır.
Örneğin mavi cam gibi grubu olmayan renkler, yeşil cam konteynerine atılmalıdır.
Kapaklar çıkartılmak zorunda değildir.
Örneğin:
· Örn. şarap, köpüklü şarap, alkollü
içecekler, sirke, yağ, süt, meyve ve
sebze suları ve meyve nektarları için
depozitosu olmayan tüm cam şişeler
· Küçük cam şişeler, örneğin parfüm
şişeleri
· Reçel, turşu ve hardal kavanozları
· Meyve, sos, çorba ve sebze için diğer
ambalaj camları
vs.

BEYAZ
CAM

YEŞIL
CAM

KAHVE
RENGİ CAM

Cam konteynerine atılmayacaklar:
Cam atıklar da dahil, ambalaj olmayan tüm atıklar.
Örneğin:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cam tepsiler
Araba farları
Araba camları
Piller
Organik ve artık atıklar
Kurşunlu cam
Saksılar
Vazolar
Ankastre ocaklar
Düz cam
İçecek kartonları
Cam seramik
Cam ocaklar

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ampuller
Isıya dayanıklı camlar
İzolasyon camı
Kahve demlikleri
Şömine ve fırın camları
Seramik
Floresan lambalar
Mikrodalga fırın kapları
Monitör camı
Porselen eşyalar
Plastik ürünler ve ambalaj
bileşenleri
· Ayna camı

Daha ayrıntılı bilgiyi belediyenden alabilirsin.
Yetkili muhatap kişi için QR kodunu tarayın
veya BURAYA tıklayın.

· Enjektörler
· Toprak şişeler
· Tabaklar, fincanlar
· Su bardakları
vs.

Kağıt bidonuna atılacaklar:
Kağıt, mukavva veya kartondan olan ve üstünde yemek artığı kalıntısı
olmayan tüm ambalajlar. Ambalajlar küçültülmeli, üst üste koyulmalı
veya katlanmalıdır.
Örneğin:
Kağıt, mukavva veya
karton ambalajlar:
· Ekmek, kasap ve
meyve poşetleri
· Yumurta kartonları
· Her tür katlanan kutu
· Kargo kartonlarının kağıt,
mukavva veya kartondan
dolum malzemeleri
· Un ve şeker torbaları
· Makarna kartonları
· Kağıt poşetler
· Yoğurt vb. yiyeceklerin
dış karton ambalajları
· Pizza kutuları
· Çikolata kutuları

Ambalaj olmayan kağıt, mukavva
veya karton ürünler:
· Mektuplar
· Mektup zarfları
· Kitaplar
· Hediye paketleri
· Kataloglar
· Kartpostallar
· Okul defterleri
· Reklam broşürleri
· Gazeteler
· Dergiler
vs.

Kağıt bidonuna atılmayacaklar:
Kağıt, mukavva veya kartondan olmayan tüm atık ve ambalajlar.
Örneğin:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Piller
Organik atıklar
Tereyağı ambalajı
Kutular
Fotoğraflar
Cam
Ahşap kutular
Odun yünü
Fişler ve hesap özetleri
(ısıya duyarlı kağıtlar)
· Plastikler
· Mutfak atıkları
· Kağıt havlular ve
kağıt mendiller

·
·
·
·
·
·

Havalı ambalajlar
Metaller
Süt veya içecek kartonları
Kirli veya dolu ambalajlar
Çorba ve sos paketleri
Örneğin pişirme kağıdı, ısıya dayanıklı
kağıt, fotoğraf kağıdı gibi özel kağıtlar
· Strafor
· Duvar kağıtları
· Şarap ve köpüklü şarap mantarları
vs.

Daha ayrıntılı bilgiyi belediyenden alabilirsin.
Yetkili muhatap kişi için QR kodunu tarayın
veya BURAYA tıklayın.

