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

·
·
·
·
·
·
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·
·

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.

