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ATIK TEKSTİLLER NORMAL ÇÖPBİYO ATIKMETAL AMBALAJLARHAFİF (YEŞİL NOKTALI)
AMBALAJLARCAM AMBALAJLARKAĞIT

Atılabilir
Şu maddelerden tüm
ambalajlar:
Kâğıt ve karton Ama aynı 
zamanda ambalaj olmayan 
kâğıt ve karton  
örn.:
Gazeteler, dergiler, 
broşürler, kataloglar, 
kitaplar, defterler, zarflar, 
dosyalar, mektup ve dosya 
kâğıtları, evde kullanılmış 
temiz kâğıt karton kutular 
(katlanmış)

Atılamaz
Plastik kaplı kâğıt,  
kirli kâğıt,  
karton içecek kutuları, 
fotoğraflar,  
duvar kâğıtları

Atılabilir
Beyaz ve renkli şişe 
şeklinde ayrılarak tüm 
şişe-cam ambalajlar örn.:
Şu maddelerin şişe ve 
kavanozları: Yiyecek, 
içecek, kozmetik, ilaç

Atılamaz
Ampuller,  
floresan lâmbalar, 
tasarruflu lâmbalar,  
Ceran ocaklar,  
ayna, pencere camı, 
kurşunlu kristal cam,  
cam tabak çanak,  
sert çini, porselen,  
vazolar,  
taşıt ön camları

Atılabilir
Şu maddelerden tüm 
ambalajlar:
Plastik ve kompozit 
maddeler, tekstilden 
malzemeler, seramik, 
polistiren, tahta ve 
biyolojik bazlı malzemeler 
örn.:
Şişeler, yoğurt kapları,  
folyolar, torbalar, vakumlu 
ambalajlar,  
derin dondurucu için 
ambalajlar,  
karton içecek kutuları, 
şeffaf ambalajlar,  
bir kullanımlık tabak çanak

Atılamaz
Plastik ürünler
örn.: Oyuncak,  
zemin kaplamaları, 
borular, saksılar,  
ev aletleri

Atılabilir
Tüm metal ambalajlar 
örn.:
Teneke içecek kutuları, 
konserve kutuları,  
hayvan yemi kutuları, 
boya ve cila kutuları, 
metal tüpler,  
metal kapaklar,  
kapak folyoları,  
vidalı kapaklar

Atılamaz
Alet, teller, çiviler,  
bisiklet parçaları,  
karoser ve motor 
parçaları,  
metal ev aletleri,  
çamaşır kurutma askıları

Atılabilir
Sebze artıkları,  
meyve artıkları,  
kuru gıdalar,  
katı yemek artıkları, 
yumurta kabukları,  
kesme çiçekler,  
saksı bitkileri,  
kağıt filtreyle kahve 
telvesi ve sıvı çay artıkları, 
çim, yaprak ve dallar

Atılamaz
Plastik torbalar, kemikler, 
elektrik süpürgesi 
torbaları,  
çocuk bezleri, kül,  
kedi kumu ve ev hayvanı 
dışkısı,  
çorba, sos, yağ,  
marinat gibi sulu yemek 
artıkları

Atılabilir
Kül (soğumuş), saksılar,
fırçalar, pedler, plastik ve
metal kovalar, ayna, tabak
çanak, pencere camı,
ampuller, süprüntü, ev
hayvanı dışkısı, kedi kumu,
küçük metal parçalar, alet,
kemikler, deri, kirli kâğıt,
oyuncak, elektrik
süpürgesi torbaları, duvar
kâğıtları, çocuk bezleri,
yırtık giysiler ve
ayakkabılar, kirli, ıslak
tekstiller, temizlik bezleri,
terzi atıkları

Atılamaz
Biyo atık, inşaat artıkları,
piller, kullanılmış elektrikli
aletler, tasarruflu
lâmbalar, floresan
lâmbalar, tehlikeli
malzemeler, bir
kullanımlık tabak çanak,
ambalajlar, kullanılabilir
eski tekstiller

Atılabilir
Kullanılabilir ve temiz
giysiler, hasarsız çantalar
ve kemerler, masa ve
yatak örtüleri,  
perdeler,
kullanılabilir ayakkabılar
(çift olarak bağlanmış
şekilde)

Atılamaz
Yırtık giysiler, kirli,  
ıslak tekstiller,  
kayak ayakkabıları,  
buz patenleri, patenler, 
lastik çizmeler,  
temizlik bezleri ve terzi 
atıkları,  
halılar,
oyuncaklar,  
pelüş hayvanlar
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BIT TE KEINE ABFÄLLE NEBEN DEN SAMMELSTELLEN ABL AGERN!

GERİ DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ (Recyclingcenter/Ressourcenpark)
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L Ü T F E N  T O P L A M A  Y E R L E R İ N İ N  YA N I N A  Ç Ö P  AT M AY I N!

YEŞİL ATIKKULLANILMIŞ ELEKTRİKLİ
ALETLER PİLLERTEHLİKELİ ATIKLAR ATILACAK EŞYA

Genelde evlerde biriken
tehlikeli atıklardır örn.:  
Motor yağı, yağ, boyalar, 
yapıştırıcılar, zehirler, solventler, 
gaz tüpleri, yangın söndürücüler, 
ilaçlar, kimyasal maddeler

Gaz boşaltımlı lâmbalar ve piller
Tehlikeli madde toplama yerlerine 
de verilebilir

Kullanılmış katı ve sıvı yemeklik
yağlar
Tehlikeli maddeler değillerdir ama 
ayrı olarak imhaya verilmeleri 
gereklidir, örn.: Domuz yağı, 
salamura yiyeceklerin yağları, 
kızartma yağları

Büyük elektrikli aletler
Çamaşır makineleri, kurutma makineleri, 
elektrikli ocaklar, bulaşık makineleri gibi
Küçük elektrikli aletler
Kahve makineleri, mikserler, fotoğraf 
makineleri, DVD aletleri, bilgisayar ve 
aksamı, cep telefonları, CD çalar gibi
Soğutucular
Klima cihazları, buzdolapları ve derin 
dondurucular gibi
Ekranlar
Televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayar ekranları, monitörler 
gibi
Gaz boşaltımlı lâmbalar
Tasarruflu lâmbalar, floresan lâmbalar 
gibi
Piller
Cihaz pilleri, düğme hücreler, aküler gibi

Ücretsiz atık teslimi
150 m² üzerinde satış yerine sahip 
satıcılar, sadece eşdeğer bir cihaz satın 
alımında, piller her halükârda!

Ebadı veya ağırlığı nedeniyle 
normal çöp bidonlarına atılamayan 
atıklardır, örn.: 
Mobilyalar, bisikletler, halılar, 
döşekler, çamaşır kurutma askıları, 
lavabolar

Ağaç dalları, biçilmiş çit, çalı ve 
çim gibi

www.abfallwirtschaft.steiermark.at
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Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände
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