
• ayakkabı ve benzeri karton 
ambalajlar

• deri veya plastik kapaksız 
kitaplar

• gazeteler, broşürler
• karton kutular birlikte 

katlanmış
• kataloglar, broşür
• mektuplar için zarflar
• ofis atık kağıt
• okul kitapları
• pişirme kağıdı
• un için kağıt torbalar, bisku-

viler için karton kutular

• alüminyum, plastik kapak-
lar, alüminyum kabuklar

• çamaşır deterjanı ve kişisel 
bakım ürünleri için plastik 
şişeler

• çorba ve Sos Poşetleri 
• konserve et ve sebzeli  

hafif metal kutular
• makarna, şekerleme, biskü-

vi için plastik poşetler,
• süt ve içecekler için  

kartonlar
• süzme peynir, puding, 

yoğurt için plastik kaplar
Plastik, hafif metal ve kom-
pozit malzemelerden yapılan 
ambalajlar, ancak tamamen 
boş olmaları durumunda sarı 
torbalara atılabilir!

belediye hizmetleri

ATIK VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBILIR MALZEMELERIN AYRI TOPLANMASI İÇİN İPUÇLARI
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EVSEL ATIKLAR HAFIF  
AMBALAJLARI

BÜYÜK VE  
AĞIR ATIK

Sarı çanta

SINGEN‘DEKI GERI DÖNÜŞÜM MERKEZI‘NDE KENDINIZI TESLIM EDEBILECEKLERINIZ HAKKıNDA IPUÇLARı*
hacimli atık | elektrikli ev aletleri | metal hurda | atık kağıt | sarı çuval |yeşil atık | atık cam

• artık giyilemeyecek  
giysiler ve ayakkabılar

• elektrikli süpürge torbası, 
dolu

• fotoğraflar, slaytlar
• kedi kumu,  

küçük hayvan kumu
• odun külü, kömür külü
• parşömen kağıdı
• ses kasetleri,  

müzik kasetleri
• sigara izmaritleri
• sıhhi ürünler,  

çocuk bezleri,  
peçeteler

• çay ve kahve filtreleri
• ekmek ve kekler, kuru, 

küflü
• et kemiği ve balıksırtı
• meyve artıkları,  

sebze artıkları
• mutfak kağıdı
• organik bahçe atıkları
• pişmiş yemeklerden arta 

kalanlar
• yumurta kartonları ve 

yumurta kabukları

Gazeteler veya kağıt torbalar, 
organik atıkların atılması için en 
iyisidir.

Lütfen plastik poşetler, biyolojik 
olarak parçalanabilenler bile 
kullanmayın.

• antifriz,  
ahşap koruyucular,  
pestisitler, pas önleyici-
ler, pestisitler

• asidik
• boya kutuları, sıvı 

kalıntısı olan boya 
kutuları

• fotoğraf kimyasalları
• terebentin, ispirto,  

beyaz ispirto gibi  
çözücüler

• kalıntı ile sprey kutuları
• oje çıkarıcı
• sıvı  

katran boya 

• banyo, ofis ve mutfak 
mobilyaları

• bavul, seyahat çantası
• çerçeveli fotoğraflar, yağlı 

boya resimler
• halılar ve PVC zemin 

kaplamaları
• kitaplıklar ve kedi 

tırmalama direkleri
• kızaklar, kayaklar ve snow-

boardlar
• oturma odası mobilyaları 

ve döşemeli mobilyalar
• yatak ve yatak çerçe-

veleri, çıtalı çerçeveler, 
şilteler gibi yatak odası 
mobilyaları

Talep üzerine, hacimli atık 
olarak başka nelerin atılması 
gerektiğini öğrenebilirsiniz.

TOKSIK ATıKORGANIK ATIK ATIK KAĞIT

SINGEN belediye hizmetleri

kirletici mobil

SCHROTT

Diğer dillerdeki el ilanlarını çevrimiçi olarak bulabilirsiniz!

aynalar, bavullar, dolaplar, döşemeli mobilyalar, halılar, kayaklar, plastik mobilya parçaları, şilteler ⏺ bulaşık makineleri, 
buzdolabı, dondurucular ve klimalar, çamaşır makineleri, elektrikli ocaklar, elektrikli süpürgeler, enerji tasarruflu lambalar,  
floresan tüpler, kablolar, kahve makineleri, karıştırıcılar, kurutucular, PC‘ler, radyolar, jiletler, saç kurutma makineleri, 
TV‘ler ⏺ metal >> bagaj rafları, bisikletler, borular, kurutma rafları, merdivenler, variller, yatak çerçeveleri ⏺ atık kağıt, 
kağıt torbalar, karton ambalaj, kitaplar, oluklu mukavva ambalaj ⏺ ağaç, çalı ve çit budama, yeşillik ve çim kupürleri ⏺ 
yenilebilir yağlar ve yağlar ⏺ yazıcı kartuşları, toner kartuşları ⏺ CD‘ler, DVD‘ler ⏺ taşınabilir piller, ev pilleri ⏺  
giysiler, eski ama yine de giyilebilir

HAYIR  
İnşaat atıkları!

Çalışma  
saatleri * 
Salı, Cuma,  
Cumartesi  
10:00.m - 14:00.m.
Çarşamba, 
Perşembe  
12:00 - 18:00 .m.


