
 

 

Biomüll -Organik Atıklar 

Organik atıklardan elektrik, ısı enerjisi ve gübreli toprak üretilir. 

Organik atık bidonlarına sebze/meyve atıkları, çimler, otlar, yapraklar, dallar, saksı 

toprağı ve yemek artıkları konulacaktır. 

Organik atık bidonlarına kesinlikle plastik, metal ya da cam atıkları atılmayacaktır. 

 

Gelber Sack(Verpackungen) - Ambalaj Atıkları (metal, plastik) 

Plastik ve metal ambalaj atıklarından yeni ürünler imal edilmekte, bu da hammadde 
ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Boşalmış haldeki plastik ve metal ambalaj atıkları ile meyve suyu ve süt kutusu 
atıkları sarı atık torbalarında veya sarı atık bidonlarında biriktirilecektir. 

Kâğıt, karton ya da cam atıklar, sarı atık torbalarına / sarı atık bidonlarına 
atılmayacaktır. 

 

Altpapier- Kâğıt Atıkları 

Kullanılmış kâğıt atıklarından karton ya da yeni kâğıt üretilmektedir. 

Kâğıt ürünler, gazeteler, kese kâğıtları ve kâğıt ambalajlar “kâğıt atık“ sayılacaktır. 
Ancak dönüşüme konulacak kâğıt atıklar temiz olmalıdır. 

Kirlenmiş haldeki kâğıt mendiller, kâğıt havlular, hijyenik ve ıslak mendiller “geri 
dönüştürülemeyen atık“ sınıfındandır.     

 

Restmüll- Geri Dönüştürülemeyen Atıklar 

Geri dönüştürülemeyen atıklar yeni malların üretiminde kullanılamaz. Bu atıklar 
yakılarak ısı enerjisi ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılır.     

Geri dönüştürülemeyen atık bidonlarına kullanılmış bebek bezleri,  kadın hijyen 
ürünleri, ıslak mendiller, eskimiş kap kacaklar, elektrik süpürgesi torbaları, sigara 
izmaritleri vb. atılacaktır. 

Zehirli ve tehlikeli atıklar kesinlikle geri dönüştürülemeyen atık bidonlarına 
konulmayacaktır. 

 



 

Altglas- Cam Atıkları 

Cam atıklardan yeni şişeler ve yeni cam ambalaj ürünleri (reçel/marmelat 
kavanozları, zeytin kavanozları vb.) üretilmektedir. 

Boşalmış cam şişeler ve cam ambalaj atıkları, cam atık kumbaralarına konulacaktır. 
Üretilecek yeni cam ürünlerin kalitesini artırmak için cam atıklar mümkün olduğunca 
beyaz, yeşil, kahverengi vb. renklerine göre ayrılacaktır. 

Spezielle Abfälle - Özel Atıklar/Çöpler  

Normal atık/çöp olarak sınıflandırılamayacak özel eşyalar vardır. Bunlara nasıl bir işlem 

yapılacağı konusunda aşağıdaki kurum ve kişilerden bilgi alınız:  

- Yerel yönetimden 

- Atık toplama ve geri dönüşüm firmalarından (Almanya’da çöp ve atıklarla ilgilenen firma 

çalışanlarından) 

- Ev sahibinizden veya apartman yöneticinizden 

- Bilgisine güveneceğiniz komşu ve arkadaşlarınızdan 

 Yığma Atıklar: 

Yığma atıklar ya tamir edilerek tekrar kullanılacak hale getirilir ya da enerji elde etmek için 

yakılırlar. Yığma atıklar, normal atık bidonlarına veya konteynerlerine sığmayacak 

büyüklükteki atık eşyalardır (eski yatak, bavul, dolap, bisiklet vb.).  Önemli Uyarı: Yığma 

atıklar herhangi bir yere bırakılamaz ya da yakılamaz; bunları yapanlar cezalandırılır.  

 Elektronik Atıklar (e-atıklar):  

Elektrikli veya elektronik eşya atıkları (elektronik/e-atıklar) değerli maddelerle beraber 

tehlikeli maddeler de içerirler. Eskimiş veya arızalı elektronik atıklar tamir edilip kullanılmış 

eşya olarak satılır ya da değerli maddeleri başka ürünlerde kullanılarak 

değerlendirilir.   Elektrik kablosu, pili ya da bataryası olan eskimiş aletler “elektronik atık“ 

sayılır (mutfak mikseri, televizyon, cep telefonu, çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi 

gibi). 

 Giysi Atıkları:  

Giysi atıkları tekrar kullanılmakta ya da bunlardan yatak örtüsü, havlu vb. üretilmektedir. 

Dönüşüme konulacak giysi atıkları temiz ve (torba, çanta içinde) ambalajlanmış olmalıdır. 

Kullanılmış elbiseler, ayakkabılar, yatak örtüleri, çarşaflar ve yastık kılıfları, giysi atığı 

sınıfındandır. Bunlar özel atık giysi konteynerlerinde toplanacaktır.  

 Zararlı Maddeler:  

Zehirli ve zararlı atıklar; insanlara, özellikle çocuklara, hayvanlara ve bitkilere zarar 

vermemeleri için diğer atıklardan ayrı olarak toplanacaktır. Zararlı maddeler; pil, batarya, 

enerji tasarruflu ampul ve (yapıştırıcı, boya, solvent gibi) kimyasal ürünlerde bulunur.  Zararlı 

madde içeren ürünler, ambalajlarının üzerindeki uyarı not ve işaretlerinden tanınırlar. 

 Bahçe çöpü 

Bahçe çöpünden kompost elde edilebilir veya enerji tasarrufu sağlanabilir. Yabani otlar, 

kesilmiş çimler, yapraklar, çalı çırpı ve küçük dallar bahçe çöpüne örnek olarak gösterilebilir. 

Kökler, toprak ve mutfak atıkları bahçe çöpü değildir. 


