ÇÖPLERİ AYRIŞTIRIN - AMA DOĞRU ŞEKİLDE!

Organik Atık

Genel Atık

Kağıt Atık

Bunlar organik atıklardır

Bunlar genel atıklardır

Bunlar kağıt atıklardır

Mutfak atıkları (ör. Yemek artıkları, kahve filtresi, çay
poşetleri ve yumurta kolileri), Bahçe atıkları (ör. Çim,
yaprak, ot, kök ve dallar), peçeteler, kağıt mutfak
havluları, meyve sebze ve unlu mamullerin kirli kese
kağıtları ahşap ve kağıt malzemeden küçük hayvan
çöpleri vs.

bebek bezleri, kadın pedleri, bandaj malzemeleri,

Kirletilmemiş gazeteler, dergiler, broşürler,

küçük çaplı eski ilaçlar, pamuk dolgu malzemeleri,

kataloglar, katronlar, mukavvalar, yazı kağıtları,

porselen, seramik, ampul (tasarruflu ampuller değil),

zarflar vs.

toz torbaları, sokak çöpleri, duvar kağıtları, çocuk
oyuncakları, kedi kumu, sigara izmariti, soğuk kül,
mendiller, muayenehanelerden çıkan peçeteler vs.

Duvar kağıtları, bebek bezi, içecek kartonları,
ıslak havlu, kağıt havlu, peçete, kağıt mutfak

Bunlar organik atık değildir!
Kül, plastik poşet, bebek bezleri, süpürge toz torbası,

Bunlar kağıt atık değildir!

Bunlar genel atık değildir!

çöp, sigara izmaritleri, akışkan yemek artıkları (ör.

Piller, yapı molozu, elektronik cihazlar, kirletici

Çorba ve sos), kedi kumu, etobur hayvan dışkısı, kuş

maddeler vs.

havluları, muayenehane peçeteleri, yağlı
kağıtlar vs.

kumu, muayenehanelerden çıkan peçeteler vs.
Endüstriyel yemek atıkları, doğada bozunur poşetler

Atık Cam

Sarı Çöp Torbası/Kutusu

Hurda

Bunlar atık camdır

Bunlar Sarı Çöp Kutusuna atılır

Bunlar hurda malzemelerdir

tek kullanımlık cam şişeler, cam konserve

Plastik dış ambalajlar (ör. Yoğurt kabı, deterjan kabı,

Tüm metal ev gereçleri (ör. tencere), kaplamasız ve

kavanozu ve cam saklama kapları, vs.

folyolar), Metal (teneke ve alüminyum kaplar,

benzinsiz ocak ve fırınlar, parçalanmış yakıt depoları,

kapaklar ve vida başlıkları, alüminyum levha ve

bisiklet iskeletleri, lastiksiz tekerlek jantları, yatak

folyolar) ile kompozit malzemeler (ör. İçecek

bazaları, banyo küvetleri vs.

kartonları). Ambalajlar boş ve içerik artıklarından

Bunlar atık cam değildir!
Porselen, seramik, çömlekler, ampuller, pencere
camı, yanmaz cam, aynalar, teneke ve alüminyum

tamamen temizlenmiş olmalıdır. Danışma, Kutu
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kaplar, kapaklar ve metal vida başları, alüminyum
levha ve folyolar vs.

Bunlar hurda metal değildir!
Her türlü elektrikli alet ve elektronik cihaz,
buzdolabı ve dondurucular, otomotiv parçaları vs.

Bunlar Sarı Çöp Kutusuna atılmaz!
bebek bezleri, çocuk oyuncağı gibi plastik eşyalar, plastik
tekneler, banyo terlikleri, elbise askılıkları, kirlenmiş
ambalajlar vs.
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