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Toplama önerileri 

 
 

 

 Atık kağıt ve kartonlar 

 Gazeteler, prospektüsler, kataloglar, defterler, yazı kağıtları, ambalaj kağıtları, 

kağıt poşetler, mukavalar, oluklu mukavalar, kartonlar/kutular (yassı şekilde 

katlanarak toplama varillerine konulur). Kağıt konteynerine konulmayanlar:  Plastik 

poşet, çocuk bezleri, Tetrapak’lar 

 
 

 

 Beyaz cam 

 yalnız ambalaj camı! sadece tamamen renksiz şişeler ve camlar, bir sefer kullanılan 

cam şişeler (şarap, alkollü içkiler, meyve suları, ...),  konserve kavanozları (meyve, 

sebze, reçel, çocuk  maması, ...) 

 
 

 

 Renkli cam 

 yalnız ambalaj camı! Renkli (yeşil, kahverengi, mavi)  hafif renklendirilmiş ambalaj 

camı da, bir sefer kullanılan cam şişeler (şarap, alkollü içkiler, meyve suları, ...),  

konserve kavanozları 

 

Cam toplama varillerine atılmayacaklar: Pencere camı, cam mutfak eşyası,  

bardaklar, ayna camı, kristal cam, lambalar (ampuller, flüoresan lambalar), 

porselen, seramik 
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 Plastik şişeler ve metal ambalajlar 

 Plastik şişe ve metal ambalajların birlikte toplanması 

Plastik şişeler, içecek için (PET-şişeleri, yassılaştırılmış), temizlik malzemeleri için 

(temizlik malzemeleri, çamaşır ve bulaşık deterjanları, duş jelleri, şampuanlar vs.) 

gıda maddeleri için (ketçap şişeleri, ...),  kozmetik malzemeleri, içecek kutuları, 

konserve kutuları, metal kapaklar, vidalı kapaklar, taç kapaklar, hardal tüpleri, 

hayvan yemi kutuları ve sahanları, alüminyum ızgara tasları, alüminyum folyeler 

İçecek kartonları (Tetrapak) süt için, meyve suları için, şarap için 

 

 

 Biyolojik atıklar 

 Biyojen atıklar  biyo varilleri veya özel gübrelikler 

 

Meyve ve sebze atıkları, bayat ekmek ve hamur işleri, kahve telvesi (filitre kağıdıyla

birlikte), çay(poşetleri) gibi mutfak atıkları, kesme çiçekler, saksı çiçekleri (saksısız), 

bahçe atıkları, yaprak, yere dökülen meyve, biçilen çimen ve çalı hasatı gibi 

 

Ağaç, çalılık ve çit budanmasından çıkan büyük miktarda atıkları, yeniden kullanıma

dönüştürme avlusu (Recyclinghof) atık madde toplama merkezi 

(Altstoffsammelzentrum), inşaat atıklarını toplama alanı (Bauhof) çöplük meydanı 

(Mistplatz) gibi yerlere teslim edilir 

 
 

 

 Çöp artıkları 

 Değerlendirilemeyen ve tehlikeli olmayan çöpler 

 

Bebek bezleri, sigara artıkları, elektrikli süpürge torbaları, kül (kok kömürü/ 

kömür/odun), elektrik ampulleri, camlar, cam mutfak eşyası, kırık veya bozuk 

ev aletleri (metal olmayan), oyuncaklar, diş fırçası gibi hijyen malzemeleri, seramik 

(tabak, vazo, ...) müzik ve video kasetleri 

 

Çöp artıkları variline atılmayanlar: Elektrik ve elektronik aletler, piller, problemli 

maddeler, ayrıca toplanılması gereken ambalajlar 
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 Havaleli çöpler 

 Büyüklükleri nedeniyle çöp artıkları varilinde toplanamayan çöpler. 

Taban döşemeleri, mobilyalar, yataklar, büyük ev aletleri, sıhhi tesisatlar 

 
 

 

 Eski metaller, demir hurdası 

 Armatür, metal yemek kaplar (tencere, tava), teller, metal parçalar, metal borular, 

soba, ocak, bisiklet gibi aletler ve diğer metaller ve metal parçaları  yeniden 

kullanıma dönüştürme avlusu (Recyclinghof) atık madde toplama merkezi 

(Altstoffsammelzentrum), inşaat atıklarını toplama alanı (Bauhof) çöplük meydanı 

(Mistplatz)  gibi yerlere teslim edilir 

 
 

 

 Eski tekstiller, eski elbiseler, ayakkabılar 

 Nevresim takımları, giysiler, masa örtüleri, ev işlerinde kullanılan tekstiller, 

yün örtüler, ayakkabılar (çifter olarak bağlayınız). Eski tekstiller ve ayakkabılar temiz 

ve kullanılabilir olmalıdır. 

 
 

 

 Kullanılmış, sıvı ve katı yemek yağları - NÖLI 

 Yeniden kullanıma dönüştürme avlusu (Recyclinghof) atık madde toplama merkezi 

(Altstoffsammelzentrum), inşaat atıklarını toplama alanı (Bauhof) çöplük meydanı 

(Mistplatz) gibi yerlere teslim edilir. Kanalizasyon ve su arıtma tesislerinde sorun 

yarattığından, kesinlikle lavabolara dökülmemelidir! 

 
 

 

 Problemli maddeler 

 Tehlikeli ve zehirli atıklar ve zararlı madde artıkları kalan kaplar 

 

Kimyasal maddeler, bitki ilaçları, ev temizlik malzemeleri, boyalar, cilalar, 

yapıştırıcılar, ilaçlar, yağ bulaşmış çöpler, likid soba gazı, motor yağı, benzin, 

püskürtücü kutuları, piller, aküler, çamaşır tozları 
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 Eski elektrik ve elektronik aletler/soğutma cihazları 

 Yeni bir alet alınırken geri verilir, veya yeniden kullanıma dönüştürme avlusu 

(Recyclinghof) atık madde toplama merkezi (Altstoffsammelzentrum), inşaat 

atıklarını toplama alanı (Bauhof) çöplük meydanı (Mistplatz) gibi yerlere teslim edilir.

 

beş bölümde toplanır : 

Büyük aletler: Çamaşır makinası, elektrik ocakları 

Küçük aletler: Mikser, elektrikli diş fırçası, delme matkapları, HiFi müzik setleri 

Ekranlı aletler: Televizyonlar, bilgisayar monitörleri 

Soğutucu ve derin dondurucu cihazlar: Derin dondurucu dolaplar, buz dolapları, 

klima cihazları 

Flüoresan lambalar 

 
 

 

 İnşaat molozu 

 küçük miktarlar (otomobil bagajında, otomobil römorkuyla) yeniden kullanıma 

dönüştürme avlusu (Recyclinghof) atık madde toplama merkezi 

(Altstoffsammelzentrum), inşaat atıklarını toplama alanı (Bauhof) çöplük meydanı 

(Mistplatz) gibi yerlere teslim edilir 

 

büyük miktarlar: Umumi veya özel taşıma şirketleri tarafından toplanır 

 
 
Dikkat: bu listede örnekler gösterilerek genel bilgi verilmektedir. Ancak, çöplerin ayrılmasında 

bölgelere göre daha değişik talimatlar verilmiş olabilir. Daha detaylı bilgileri bağlı bulunduğunuz 

çöp işleri birliği (Abfallwirtschaftsverband) veya atık danışmanınızdan alabilirsiniz. Ayrıca,  

www.richtigsammeln.at adlı Web sitesinden de bilgi edinebilirsiniz. 
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