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ESKİ KAĞIT 

 

Toplayınız: 
Gazeteler, dergiler, mecmualar, kitaplar, 
yazı kağıdı, ambalaj kağıdı, karton, oluklu 
mukavva ..... 
Kutuları lütfen yassı şekilde ezerek 
katlayınız! 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
Süt ve içecek ambalajları, diğer 
koruyucu ambalaj çeşitleri, örneğin; 
Tetra Pak (dört yüzlü ambalajlar), 
duvar kağıtları, karbon kağıtları 

BEYAZ CAM 

 

Toplayınız: 
Renksiz cam ambalajlar:  
her ebatta şişe ve cam kaplar, geniş ağızlı 
cam şişeler, konserve cam kavanozları 
 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
Adi cinsten çanak çömlek, porselen, 
seramik, pencere ve ayna camı, 
kristal cam 

RENKLİ CAM 

 

Toplayınız: 
Renkli cam ambalajlar: 
her ebatta şişe ve cam kaplar, geniş ağızlı 
cam şişeler ve benzeri cam kavanozlar 
 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
Adi cinsten çanak çömlek, porselen, 
seramik, pencere ve ayna camı, 
kristal cam 

HURDA METAL 

 

Toplayınız: 
Metal ambalajlar, içecek ve konserve 
kutuları, Yiyecek kapları, hayvan yemi 
kutuları ve tüm diğer kutular, Tehlikeli 
muhteviyatları olmayan kovalar ve benzeri 
kaplar, kahve ambalajları 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
İçlerinde atıklar bulunan kutular, 
sprey kutuları ve benzeri basınçlı 
gaz ambalajları, tehlikeli maddeler 
içeren metal ambalajlar 

ESKİ PLASTİK 

 

Toplayınız: 
Plastik ambalajlar, poşetler, çantalar, 
büzme-, sarma- ve streç folyolar, torbalar, 
içecek ve deterjan şişeleri, bardaklar, 
kutular; Malzeme ambalajları ve dondurma 
ve vakum ambalajları; 
köpüklü plastik ambalajlar, (strafor), kahve 
ambalajları, çiçek vazoları 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
Ambalaj olarak kullanılmayan 
maddeler, örneğin örtme folyoları, 
zemin döşemeleri, bahçe hortumları, 
çocuk bezleri, oyuncak, enstalasyon 
boruları diğer plastik maddeler; atık 
içeren kaplar 

BİYO ATIKLAR 

 

Toplayınız: 
Meyve-, sebze ve yemek artıkları, Yumurta 
kabukları, narenciyeler, filtreli kahve ve çay 
artıkları,  
(Biyo varil: ayrıca bahçe artıkları) 
 

Kesinlikle toplamayınız: 
Cam, kağıt, metal ve plastik 
malzemeler, problemli maddeler, atık 
çöp, çocuk bezleri gibi eski eşyalar 

ATIK ÇÖPLER 

 

Yalnızca değerlendirilemeyecekler için 
Atık çöpler, süprüntü çöpler, elektrikli 
süpürge torbaları, çocuk bezleri, diğer 
hijyenik maddeler, kırık porselen ve seramik 
camlar, lastik ve deri artıkları, kok ve kömür 
külleri 

Kesinlikle toplamayınız: 
Cam, kağıt, metal malzemeler ve 
plastik ambalajlar gibi eski eşyalar, 
biyo-çöp, problemli maddeler, 
elektronik cihazlar ve benzeri 
tehlikeli veya değerlendirilebilir 
atıklar ve çöpler 
 

 


