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      Atık ekonomisinin giderek daha akut hale gelen sorun-

ları, atık politikasında genel bir mantık değişikliğine yol açtı. Es-

kiden çöpler sonradan devreye alınan işlem ve işleme yöntemle-

riyle mümkün olduğunca değerlendirilmeye ve bertaraf edilmeye 

çalışıldı, daha sonra son yıllarda giderek daha çok önleyici bir 

çevre korumaya geçildi. Bunun anlamı artık çöpü hiç oluşturma-

maya çalışmaktır.

Bu “yeni” atık ekonomisinin en önemli unsuru, çöpten kaçınmaktır. 

Bununla birlikte tüm katılımcılar (sanayi, ticaret, tüketiciler, vs.) 

eşit oranda bu çevreci atık ekonomisine katkı sunmaya çağrılmıştır.

Bu konseptteki ikinci adım, değerli eski maddelerin yeniden kul-

lanımı ve yeniden değerlendirilmesidir. Ayrılmış toplama sayesin-

de bu maddelerin mümkün olduğunca önemli bir kısmının yeniden 

ham madde döngüsüne bağlanması gerekmektedir. Bu çevre poli-

tikası hedeflerinin optimum biçimde ekonomik ve ekolojik olarak 

yerine getirilmesinin sağlanabilmesi için çöplerin henüz oluşma 

yerinde (ev, işletme ...) usulüne uygun biçimde ayrılması önem-

lidir.

Bu kılavuz size, çöpünüzü nasıl en iyi biçimde ele alacağınız konu-

sunda tamamen somut bir el kitabı olacaktır. Sağlıklı ve yaşamaya 

değer bir çevre için lütfen bunu sıklıkla kullanın! Burgenland Atık 

Birliği ve Atık Danışmanları da öneri ve sorularınız için her zaman 

yanınızdadır. Lütfen doğrudan bu kılavuzda belirtilmiş olan adres 

ve telefon numaralarına başvurun!

Burgenland Atık Birliğiniz

Haziran 2021

Önsöz



Doǧru çöp ayırma A’dan Z’ye

atık toplama noktası/hurda 
ahşap termik
belediye/lisanslı atık bertaraf 
şirketi
kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası
sarı çuval/sarı kutu (veya atık 
toplama noktası)
kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (kompost varili/dahili 
kompostlama)
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik

atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
atık cam 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası (uzman 
satış)
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski 
   metaller 
toplama noktası/uzman satış

metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama

atık toplama noktası/eski metaller 

atık toplama noktası/eski metaller

>%50 oranında ahşap ve ek mal 
   zemelerden yapılma mobilyalar
ağaç kökleri

ağaçtan düşmüş meyveler
ağartıcılar (saç)
ağartma sıvıları (foto)
ahşap ambalajlar (kutular, 
   kasalar)
ahşap dondurma çubuğu
ahşap dondurma çubukları
ahşap elyaf levhalar

ahşap elyafı yalıtım levhaları

ahşap inşaat panelleri

ahşap kablo makaraları

ahşap koruyucular
ahşap külü, soğuk

ahşap kutular

ahşap merdivenler

ahşap meyve, sebze kasaları
ahşap paletler

ahşap paletler, kirli

ahşap sandalyeler

ahşap yünü yalıtım levhaları 
 çimento/magnezyum ile bağlanmış
akrilik boyalar
akrilik cam/pleksiglas

aksamı olmayan serum şişeleri
aksamı olmayan serum torbaları
akü suyu
alçı

alçıpan levhalar

alkali mangan piller

alkol
alkoller (içki alkolü değil)
alüminyum ambalaj, kapak
alüminyum folyo
alüminyum jant

alüminyum kahve kapsülleri,  
   pedleri (Nespresso)
alüminyum kutular
alüminyum merdivenler
alüminyum yemek takımları -  
   tek kullanımlık (örn. hazır gıda  
   kaseleri)
alüminyum, sac, emaye yemek  
   takımları (tek kullanımlık değil)
alüminyum, teneke, emaye, dök    
   me demir, paslanmaz çelik (teflon  
   kaplı dahil) tencere ve tavalar

A
Malzeme    Bertaraf yöntemi

A



sarı çuval/sarı kutu

kompost varili/dahili k
ompostlama 
sarı çuval/sarı kutu

atık kağıt 
sarı çuval/sarı kutu

sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
sorun toplama noktası 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
atık toplama noktası/eski 
metaller 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası

sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
belediye/lisanslı atık bertaraf 
şirketi
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası

diğer atıklar 

atık kağıt 
sorun toplama noktası 
(uzman satış)
sorun toplama noktası (yağ)
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/eski elektro-
nik cihazlar 
kompost varili/dahili 
kompostlama 
diğer atıklar (atık toplama nok-
tası/hantal atıklar)
diğer atıklar (atık toplama nok-
tası/hantal atıklar)
atık toplama noktası/eski 
metaller 
metal ambalaj toplama
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
diğer atıklar

sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (bebek bezi torbası)
diğer atıklar (bebek bezi kutusu, 
bebek bezi torbası)
sorun toplama noktası

ambalaj ağları (örn. sebze ve  
   meyve, kuş yemi, noel ağaçları)
ambalaj dolgu malzemesi olarak  
   ahşap yünü
ambalaj dolgu malzemesi olarak  
   strafor cipsler
ambalaj kağıtları
ambalaj olarak plastik bardak  
   (örn. dondurma kabı, şarküteri  
   malzemeleri)
ambalaj olarak seramik şişeler
ambalaj straforu
amonyak
ampuller
anahtarlar

antifriz
araç ön camları

armatürler

asbest içeren ürünler

asbestli çimento ürünleri 
   (örn. eternit levhalar)
asbestli yalıtım malzemeleri (toz- 
   lanmaya karşı korumalı gönderim)
asbestsiz yalıtım malzemelri 
   (tozlanmaya karşı korumalı  
   gönderim)
asetik asit
aseton
asfalt kazı

aşındırıcı çözelti
aşındırıcılar
asitler
astar boyalar

ateşe dayanıklı camlar (örn. jena  
   GLAtık toplama noktası (borcam)
atık kağıt
atık yağlar, mineral yağlar

atık yemeklik yağlar/yağ
atma kum, atma çakıl

ayakkabı bağları
ayakkabı cilaları
ayakkabılar

ayaklı lambalar

bahçe atıkları, organik

bahçe cüceleri (biblo)

bahçe hortumları, kesilmiş

bakır, borular 

balık konserveleri
balmumları
balonlar
bandaj malzemeleri
bandajlar
banka kartları
banka kartları/kredi kartları,     
kesilmiş
banyo köpüğü şişesi
baretler

basınçlı gaz ambalajı
bebek bezleri 
bebek bezleri (kullan at bezler)

benzin
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B C

atık toplama noktası/geri 
dönüştürülebilir inşaat hafriyatı 
atık cam 
diğer atıklar 
diğer atıklar (uzman satış)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık kağıt 

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası
atık toplama noktası/eski 
metaller 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası (yağ)
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
(uzman satış)
diğer atıklar 
metal ambalaj toplama
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
metal ambalaj toplama
sorun toplama noktası 
metal ambalaj toplama
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski
elektronik cihazlar 
diğer atıklar
sorun toplama noktası

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/kesilmiş yeşil 
bitkiler 
atık toplama noktası/kesilmiş yeşil 
bitkiler 
belediye/lisanslı atık bertaraf 
şirketi
atık toplama noktası/kesilmiş yeşil 
bitkiler 
atık toplama noktası/kesilmiş yeşil 
bitkiler 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
atık cam 
diğer atıklar 
atık cam 
kompost varili/dahili 
kompostlama 
atık cam 
atık cam 
atık cam 
atık cam 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
atık cam 
atık cam 
atık cam 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
diğer atıklar
diğer atıklar 
atık cam

beton

beyaz cam şişeler
bez mendiller
big bag’lar
bilgisayar

bilgisayar ekranları, monitörler

bilgisayar kağıdı, faks kağıdı  
   (normal kağıt)
bilgisayar klavyeleri, fareler

bilinmeyen kimyasallar
bisikletler

bitki koruma maddeleri
bitkisel yağ
blister ambalaj, plastik
böcek ilaçları

boş çakmaklar
boş gaz kartuşları
boya atıkları, kurumuş
boya inceltici, cila inceltici
boya kutuları, temiz
boya spreyleri
boya tenekeleri
boya ve cilalar
boyalar
brandalar, folyolar

broşürler, kaplamalı
buharlı ütü

bujiler
bulaşık deterjanları

bulaşık makinesi

büyük miktarda çalı çırpı

büyük miktarda dallar

büyük miktarda inşaat hafriyatı

büyük miktarda kesilmiş ağaç

büyük miktarda kesim çalı 

buz çözücü, defrost
buzdolabı

buzdolabı ve dondurucular

cam ambalajlar
cam ayna
cam flakonlar
çam iğneleri/ kozalakları

cam ilaç şişeleri
cam ketçap şişeleri
cam kozmetik kutuları
cam parfüm şişeleri
cam pencere levhaları

cam saç boyası şişeleri
cam şişeler
cam süt şişeleri
cam temizleme maddeleri
cam tuğlalar

cam veya plastik biberonlar
cam yemek takımları, cam kaseler
Cam yemek yağı şişeleri



C

BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar
atık toplama noktası/hantal 
atıklar (eğer ağırlıklı olarak metal 
ise hurda metal toplama)
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülebilir inşaat hafriyatı 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
kompost varili/dahili 
kompostlama 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası (uzman 
satış)
sorun toplama noktası (uzman 
satış)
kompost varili/dahili 
kompostlama 

kompost varili/dahili 
kompostlama 
atık toplama noktası 
(uzman satış)
diğer atıklar 
atık kağıt 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
atık kağıt 
diğer atıklar 
atık toplama noktası 
(uzman satış)
kompost varili/dahili kompostla-
ma (atık toplama noktası/kesilmiş 
yeşil bitkiler)
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası

atık kağıt 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/hantal 
atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
lisanslı atık bertaraf şirketi
diğer atıklar 
diğer atıklar

cam yünü (tozlanmaya karşı   
   korumalı gönderim)
cam, plastik vs. abajurlar

cam, porselen vs. vazolar
çamaşır askılığı

çamaşır ipleri, kesilmiş
çamaşır kurutma makinesi

çamaşır makinesi

çamaşır mandalları
çamaşır sepetleri

çanak çömlek

çatı kerestesi, işlenmemiş

çatı kiremitleri

çatı mukavvası

çay poşetleri, filtreleri, 
   telvesi, demi
CD çalar

CD kapları
CD’ler (compact-disc, CD-ROM)
cep telefonları

cep telefonlarının bataryaları  
   dahil olmak üzere, bataryalar
cep telefonu bataryaları

çiçek toprağı

çiçekler

cihaz bataryaları

çıkartma
çikolata kağıdı
cila atıkları, sertleşmiş
cila inceltici
çimento çuvalları
çin fenerleri
çinko-karbon piller

çit bitkisi kesim

civa
civa içeren ürünler (lambalar,  
   şalterler, termometreler)
çizim kağıtları
çizme

çocuk arabaları

çok amaçlı temizlik maddesi
çok amaçlı yapıştırıcı
çok bileşenli yapıştırıcı/ cila
çok kullanımlı paletler

çoklu priz, kablo

çömlek şişeler
çöp poşetleri
çorba poşeti
çözeltme (liç) maddesi
çözücüler
cüruf
daktilo şeritleri, renk kasetleri
damga



D

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık kağıt 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sorun toplama noktası 
atık cam 
sarı çuval/sarı kutu
uzman satış
atık kağıt 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
eski tekstiller/re-use (tekrar 
kullanım)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası
atık kağıt 
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar 
diğer atıklar
atık toplama noktası/Eski 
elektronik cihazlar 

atık toplama noktası/hurda 
ahşap termik
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
bio atıklar
atık toplama noktası/hurda 
ahşap maddesel 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası (yağ)
atık toplama noktası/
hantal atıklar
sorun toplama noktası (eczane)
atık toplama noktası 
(uzman satış)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülebilir inşaat hafriyatı 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sorun toplama noktası 

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/hurda 
ahşap maddesel 
kompost varili/dahili kompostlama

davlumbazlar

DDT
defrost
defterler (plastik kabı olmadan)
demir parçalar, ambalajsız

demir yolu traversleri

deodorant/spreyler
deodorant-cam kap
deodorant-plastik şişeler
depozitolu şişeler
dergiler, mecmualar
deri atıkları
deri bakım maddeleri, spreyleri
deri kıyafetler

deri ürünleri, kullanılabilir

derz harçları, sertleşmemiş
derz harçları, sertleşmiş atıklar
deterjan
deterjan kartonları
deterjan şişeleri
devre kartları

dezenfektan maddeler
dikenli tel

dikiş atıkları
dikiş makineleri

diş fırçalama bardağı
diş fırçaları
diş fırçaları, elektrikli

dış mekandan emprenye ahşap

dış mekandan emprenye 
   hurda ahşap
disketler
dizel yağlar/yakıt
doğal şişe mantarları
dolaplar, gardıroplar (metal ak- 
   samlar ve varsa camlar çıkarılmış)
dolgu maddeleri, sertleşmemiş
dolgu maddeleri, sertleşmiş
domuz yağı
döşemeli mobilya

drajeler
düğme piller

duş jelleri 
duş perdeleri

duvar boyaları
duvar kağıdı yapıştırıcısı
duvar yıkıntısı

düz cam

düzeltme boyaları, incelticiler  
   (çözücü içerir)
DVD çalar

DVD’ler
e hurda

eğlence elektroniği

ek malzeme kullanılmadan 
   yapılmış mobilyalar
ekmek kırıntıları



E

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda 
ahşap termik
sorun toplama noktası 
diğer atıklar

atık toplama noktası/eski elekt-
rikli cihazlar (uzman satış)
lisanslı atık bertaraf şirketi
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası (eczane)
diğer atıklar 

eski tekstiller/re-use (tekrar 
kullanım)
atık toplama noktası/eski 
metaller 
belediye/lisanslı atık bertaraf 
şirketi
atık toplama noktası 
(uzman satış)
sarı çuval/sarı kutu

sarı çuval/sarı kutu
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel (uzman satış)
diğer atıklar 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
kompost varili/dahili kompostla-
ma (hayvan hasta ise/diğer atıklar)

diğer atıklar 

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar

ekran cihazları

el arabaları

el çantaları

el fenerleri

eldivenler

elektrik hurdası, 
   elektronik hurdası
elektrik motorları

elektrikli cihazlar, aletler

elektrikli daktilo 

elektrikli fırınlar, asbestsiz

elektrikli ısıtıcılar, elektrikli   
   radyatörler
elektrikli ızgara

elektrikli ocaklar

elektrikli süpürge

elektronik ev antrenman cihazı

elektronik olmayan ev 
   antrenman cihazı
emaye boyalar
emprenye maddesi
emprenyeli ahşap atıklar

emülsiyon boyalar
emzik

enerji tasarruflu ampuller 

enfekte edebilecek maddeler
enjeksiyon malzemesi
epoksi reçine, epoksi yapıştırıcı  
   sertleşmemiş
eriyikler
eski ilaçlar, ecza malzemesi
eski kıyafetler (giyilebilir 
   durumda değilse)
eski kıyafetler (giyilebilir 
   durumdaysa)
eski metaller

eski otomobiller

eski piller (cihaz içindekiler de)

et folyoları, kağıtları, mumlanmış  
   veya folyo kaplı
et kaseleri/keseler
eternit, levhalar

etiketler, çıkartma kağıdı
euro paletler

ev aletleri (elektrikli değil)
ev ayakkabısı

ev elektroniği

ev hayvanı dışkısı, kompost edi- 
   lebilir kumla birlikte dışkılar  
   (örn. ahşap talaşı) 
ev hayvanı dışkısı, kompost 
   edilemeyen kumla birlikte
ev solaryumu (floresan lambaları  
   önceden demonte edin)
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sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
diğer atıklar 

kompost varili/dahili 
kompostlama 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası (eczane)
atık toplama noktası/eski 
elektrikli cihazlar (uzman satış)
metal ambalaj toplama
diğer atıklar
atık toplama noktası/folyo toplama
diğer atıklar 

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık kağıt 
sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası

sorun toplama noktası
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
diğer atıklar 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/eski elekt-
rikli cihazlar (uzman satış) 
atık toplama noktası/eski 
metaller

uzman satış
atık toplama noktası/eski 
metaller 
atık kağıt 
metal ambalaj toplama
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası (uzman satış)
kompost varili/dahili 
kompostlama 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (optikçi)
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
belediye/lisanslı atık bertaraf 
şirketi
diğer atıklar (atık toplama nok-
tası/hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
atık toplama noktası/eski 
elektrikli cihazlar (uzman satış)
diğer atıklar 

kompost varili/dahili 
kompostlama 
sorun toplama noktası (eczane)
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 

ev temizleme maddeleri
fare zehirleri
fayanslar

film kapsülleri, kasetler, fişekler,  
   makaralar
fındık kabukları 

fırçalar
fırın temizleyici
fitiller
floresan lambalar/tüpler

folyo kağıt
folyo kaplı kağıt
folyo ve ambalajlar (büyük)
folyolar - ambalaj olmayan   
   (küçük)
folyolar, kirli

fotoğraf kimyasalları
fotoğraf negatifleri
fotoğraflar, fotoğraf negatifleri
fotokopi kağıdı
fotokopi makineleri, lazer 
   yazıcılara ait toner kartuşları
fotokopi makinesi ve lazer 
   printer kartuşları 
fren sıvıları
futbol ayakkabıları

futbol topları
gaz beton taşlar

gaz deşarj lambaları

gaz ocakları

gaz tüpleri
gaz tüpleri, çıkarılmış doldurma  
   başlığı ile boş
gazeteler
gazoz kapağı
gece ısı depolayan sobalar 
   asbestli/asbestsiz
gıda atıkları

gider temizleyici
gövde altı koruması
gözlükler/gözlük camları
gres/yağlayıcı/yağ
gübre
gümüş temizleme maddeleri
güneş enerjili cihazlar 
   (örn. lambalar)
güneş gözlükleri
güneş hücreleri, fotovoltaik   
   modülleri
güneş şemsiyeleri

hafriyat toprağı

halatlar, kesilmiş

halı temizleme maddeleri
halılar

halojen lambalar

halojen lambalar, spot lambalar,  
   spotlar
hamur işi atıştırmalık

haplar
harç (çimento)
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atık cam 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
diğer atıklar 
bölge idare ofisi/uzman satış
diğer atıklar 
atık kağıt 

belediye/hayvan leşi 
değerlendirme
diğer atıklar 

metal ambalaj toplama
kompost varili/dahili 
kompostlama 
sorun toplama noktası (yağ)

atık kağıt 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu

atık toplama noktası/eski 
metaller 

diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
metal ambalaj toplama
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 

diğer atıklar 

sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 

diğer atıklar (içeriğine bağlı: 
gerektiğinde stn)
diğer atıklar 

sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar
sorun toplama noktası 

diğer atıklar 
sorun toplama noktası (eczane)
sorun toplama noktası 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar 

BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası 

hardal kavanozları
haşere ilaçları
haşere mücadele maddeleri
haşere şeritleri
hasır şapka

hava filtreleri
havai fişek, yanmamış
havai fişek, yanmış
havlu kağıt veya tuvalet kağıdı  
   ruloları
hayvan kadavraları

hayvan pisliği, kompost 
   edilemeyen kumla birlikte
hayvan yemi kutuları ve kaseleri
hayvansal fırçalar (doğal fırçalar)

hayvansal veya bitkisel türde 
   katı ve sıvı yağlar
hediye kağıdı
hediye kağıdı, folyo kaplı
her tür zehirler
heraklit levhaları

herbisitler
hesap makineleri

hidroklorik asit (tuz ruhu)
hidrolik yağlar
hijyen ürünleri, hijyen kağıtları
hijyenik pedler
hızlı sabitleyici (foto)
hobi kimyasalları
hortum ambalajlar (örn. elbise  
   kılıfları)
hurda

İç çamaşırı
İç mekan masif ahşap mobilyaları

İçecek bardağı (tek kullanımlık)
İçecek kartonu
İçecek teneke kutu
İçecekler için karton bardak
İçi dolu basınçlı gaz ambalajları
İçi dolu elektrikli süpürge 
   torbaları
İçinde artık içerik bulunan 
   mezar fenerleri
İçinde artık içerik bulunan oda  
   spreyi kutuları
İçinde artık içerik bulunan 
   PU köpük tenekeleri
İçinde artık içerik bulunan 
   silikon kartuşlar
İçinde atık içerik bulunan 
   sprey kutuları
İçinde atık içerik bulunan tüpler

İçinde içerik bulunan diş 
   macunu tüpleri
İçinde içerik olan gaz kartuşları
İçinde kalıntı bulunan çakmaklar
İçme bardakları
İğneli şırıngalar (delinmeye 
   dayanıklı kaplarda)
İğnesiz şırıngalar
İlaçlar
İnceltme
İnşaat atıkları 

İnşaat atıkları karışık küçük   
   miktarlarda
İnşaat straforu



kompost varili/dahili 
kompostlama 
sorun toplama noktası 

bölge idare ofisi/uzman satış
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
kompost varili/dahili 
kompostlama 
kompost varili/dahili 
kompostlama 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
kompost varili/dahili kompostlama 

diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık kağıt 
atık kağıt 
atık kağıt 
atık kağıt 
diğer atıklar 
kompost varili/dahili 
kompostlama 
diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostla-
ma (yoğun baskılı ise diğer atıklar)
atık kağıt 
atık kağıt 
atık kağıt 
atık kağıt 
diğer atıklar 
atık kağıt 

diğer atıklar 
atık kağıt 
atık kağıt 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık kağıt

atık kağıt 
sarı çuval/sarı kutu

kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 

İnsan veya hayvan saçları 
   ve tırnakları
İnsülin şırıngaları (delinmeye  
   dayanıklı kaplarda)
İşaret fenerleri, yanmamış
İşaret fenerleri, yanmış
Isı pompaları

Isıtıcılar, elektrikli

Isıtma kazanları

İşlenmemiş ağaç talaşı, tozu

İşlenmemiş ahşap, küçük 
   miktarlar
İşlenmemiş ahşaptan gerçek 
   ağaç kaplamalar
İşlenmiş ağaç talaşı, tozu
İşlenmiş ahşap, iç mekandan cilalı

İşlenmiş hurda ahşap, iç 
   mekandan cilalı
İspirto
Izgara temizleyici
İzolasyon kutuları, çantaları 
İzolasyon tuğlaları

Jambon ağları
Jant temizleyici
Jüt çuvallar
Kabarmış kil (örn. hidrokültür 
   lerden)
Kablo

Kablo silindirleri, makaraları

Kabuklar

kadın hijyen ürünleri
kadın pedleri
kağıt alışveriş poşetleri
kağıt ambalajlar
kağıt fayans yapıştırıcı çuvalları
kağıt gübre çuvalları
kağıt havlular
kağıt kahve pedleri, kompost  
   edilebilir
kağıt mendiller, kullanılmış
kağıt peçeteler, kullanılmış

kağıt taşıma çantaları
kağıt tohum çuvalları
kağıt torbalar, temiz
kağıt veya karton ilaç ambalajları
kağıt veya karton klasör, metal ile
kağıt veya karton klasör, metali  
   çıkarılmış
kağıt veya kumaş duvar kağıtları
kağıt video kaset kılıfları
kağıt yem çuvalları
kağıt, folyo kaplı, mumlu, kirli
kağıt, karton klasör (metal ile)
kağıt, karton klasör (metali   
   çıkarılmış)
kağıt, temiz, kaplı değil
kahve ambalajları, vakumlu   
   ambalajlar
kahve filtresi, telvesi, demi
kahve kapsülleri
kahve makineleri

kalaylı yemek takımları, tabaklar,  
   bardaklar
kalorifer yakıtları
kan neşteri (delinmeye dayanıklı  
   kaplarda)

I J K
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atık toplama noktası/hantal 
atıklar 
sorun toplama noktası 

atık toplama noktası/hurda 
ahşap termik
diğer atıklar
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık kağıt

atık kağıt 
atık kağıt 
atık toplama noktası/kartonlar
atık kağıt
atık kağıt 
diğer atıklar 
atık kağıt 

atık kağıt 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık kağıt 

diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/hantal 
atıklar 

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 

diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
kompost varili/dahili kompostlama
sorun toplama noktası 
kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık kağıt
diğer atıklar
eski tekstiller/re-use (tekrar 
kullanım)
diğer atıklar
sorun toplama noktası (yağ)

kanepe

kanüller (delinmeye dayanıklı  
   kaplarda)
kapılar/ ahşap değnekler (metal  
   aksamlar ve camlar çıkarılmış)
kaplanmış kağıt
karbonium
karbür
kargo çantaları
karınca öldürücü
karıştırma makineleri

karton derin dondurucu 
   ambalajları
karton et kaseleri
karton gübre ambalajları
karton kutular - büyük/katlanmış
karton kutular - küçük/katlanmış
karton meyve kaseleri, temiz
karton tabak, kirli
karton tabak, temiz, folyo 
   kaplı değil
kartpostallar
kasa fişleri (termal kağıt)
kasetler
kataloglar, broşürler (plastik 
   kabı olmadan)
kataloglar, kaplı
katran sökücü
katranlı mukavva

kavanozlar
kayak ayakkabıları

kayak, snowboardlar

kaynak cihazları, elektrikli

kaynak elektrodları
kazık, işlenmemiş

keçeli kalemler, flip chart 
   kalemleri, çözücü içeren
keçeli kalemler, kurumuş
kedi kumu, kompost edilebilir
kedi kumu, kompost edilemez
kemer

kemikler
kesici sensör (foto)
kesilmiş çim
kesme çiçekler
kesme çim
kesme yeşillik
kibritler
kil çömlekler

kil veya seramikten saksılar/
   çiçek kutuları
kılıf içinde yatak yayları

kılıflar
kimya kitleri
kimyasallar
kireç çözücü
kireç çözücü
kireç, kireç badana, katılaşmış 
atıklar
kitaplar
kıyafet (kullanılmaz durumda)
kıyafetler, kullanılabilir

kıyafetler, kullanılamaz
kızartma yağı
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sorun toplama noktası (yağ)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
kompost varili/dahili kompostla-
ma (hayvan hasta ise: diğer atıklar)
sarı çuval/sarı kutu

atık toplama noktası/hantal atıklar
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
diğer atıklar 
metal ambalaj toplama
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
diğer atıklar (kompost varili - 
plastik poşet olmadan)
sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar
sorun toplama noktası

sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
metal ambalaj toplama
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
metaller 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası (uzman 
satış)
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar 

eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
sorun toplama noktası (uzman 
satış)
atık toplama noktası/eski 
metaller 
diğer atıklar 

diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
metaller 
kompost varili/dahili kompostlama 
atık toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski metaller 

kızartma yağları, yağlar 
kızılötesi lambalar/cihazlar

klor atıkları/tabletleri 
kokpit spreyleri
koku taşları (örn. WC için)
koltuk

kompost edilebilen kumla birlikte  
   hayvan dışkısı (örn. ahşap talaşı)
kompozit malzeme derin 
   dondurucu ambalajları
kompozit malzemeden sandalyeler
kompozit malzemeler, ambalaj
kompozit malzemeler, ambalaj  
   olmayan
kömür kağıdı, karbon kağıdı
kömür, kok kömürü külü, soğuk
kömürlü ızgara

kondomlar
konserve açacağı, elektrikli

konserve açacağı, mekanik

konserve kavanozları
konserve tenekeleri
kontak lensler
kontrplak levhalar

köpek dışkısı

köpük kauçuk, ambalaj köpük  
   malzeme
köpük kauçuk, ambalaj olmayan  
   köpük malzeme
koruyucu gözlükler
kostik soda

kozmetikler
krem şanti kasesi/ kutusu
krem şanti tüpleri, boş
krem şanti tüpleri, dolu
kremler
kristal cam
krom

krom cilası
küçük metaller, çiviler, vidalar,  
   teller, iğneler, ...
küçük miktarlarda evsel et atıkları
kül (kömür)
kulaklıklar

kullanılmış piller

külotlu çoraplar 
kumaş torbalar, ambalaj kumaş  
   torbalar
kumaşlar, kullanılamayacak 
   durumda / kumaş atıkları
kürkler

kurşun aküler

kurşun borular

kurşun içeren cam, kurşun içeren  
   kristal cam
kurşun kalemler, renkli kalemler
kurşun, atıkları (örn. yılbaşından)

kuru çiçekler
kuru piller
kurukafa işaretli boş ambalajlar
kurum
kuş kafesleri



kompost varili/dahili kompostlama 
atık kağıt 
sorun toplama noktası
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik

diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
kompost varili/dahili kompostlama 
atık toplama noktası/hantal 
atıklar 
atık toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski metaller 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama noktası/
hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası (yağ)
atık cam 
sorun toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası
diğer atıklar

atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık kağıt 
atık kağıt 

atık kağıt 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası (eczane)
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama

metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller
metal ambalaj toplama (veya atık 
toplama noktası)
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
sarı çuval/sarı kutu

atık toplama noktası/eski metaller 

atık toplama noktası/eski metaller 

kuş yemi
kutular
küvet tuzları
lamine cam

lamine yer döşemeleri (ana   
   kısımlar ahşap elyaf yalıtım  
   levhası)
lastik atıkları 
lastik çizme
latalar, işlenmemiş

LCD göstergeler

LED lambalar

leke çıkarıcı
limon fileleri
limon kabukları
linolyum

lityum bataryalar
lityum düğme piller
lityum piller
macunlar, sertleşmemiş
macunlar, sertleşmiş
makaslar
mantar öldürücüler
mantar yer döşemeleri

mantar zehirleri
margarin kaseleri
margarinler
marmelat kavanozları
marş aküleri
marş spreyi
masa tenisi topları, masa tenisi  
   raketleri

masif ahşap zeminler

matkap makineleri

matkap, zımpara ve kesim yağları
MDF levhalar

mektup zarfları
mektup zarfları, pencereli olanlar  
   da dahil
mektuplar, mektup kağıdı
merhem kavanozu, kutuları
merhemler 
metal alet kutuları
metal ambalaj kapakları
metal ambalajlar
metal ayakkabı boyası kutuları,  
   tüpleri
metal basınçlı gaz ambalajları
metal bisiklet parçaları
metal borular
metal çatı olukları
metal çemberleme bantları
metal diş macunu tüpleri
metal duş hortumları
metal elbise askıları
metal fıçılar

metal folyolar, ambalaj
metal hardal tüpleri
metal hava pompaları
metal ilaç tüpleri
metal jaluziler
metal kapağı olmayan yoğurt  
   kaseleri
metal kapılar/ değnekler/ 
   çerçeveler
metal kepçe
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metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 

atık toplama noktası/eski metaller 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
sorun toplama noktası 
metal ambalaj toplama (veya atık 
toplama noktası)
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
metal ambalaj toplama

lisanslı atık bertaraf şirketi
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
metal ambalaj toplama
sarı çuval/sarı kutu
kompost varili/dahili kompostlama 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
(uzman satış)

BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
kompost varili/dahili kompostlama 

kompost varili/dahili kompostlama 

sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası (uzman satış)
bölge idare ofisi/uzman satış
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 

kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar (kompost varili/dahili 
kompostlama)
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/eski elektrikli 
cihazlar (uzman satış)
toplama noktası/uzman satış
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
diğer atıklar

atık toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 

metal kilitler/kapaklar
metal konserveler
metal kurşun kovanları, boş
metal makine parçaları
metal mum bardağı (örn. 
   tealight), boş
metal müzik enstrümanları
metal olmayan müzik 
   enstrümanları
metal olmayan şemsiyelikler

metal otomobil parçaları, yağsız
metal sandalyeler
metal şemsiyelikler
metal sprey kutuları
metal sulama kabı
metal tealight kovanları
metal temizleme malzemesi
metal tenekeler, ambalaj

metal tirbüşon
metal tüpler
metal vidalı kapaklar/kavanoz  
   kapakları
metal yağ tankları
metal yağmur olukları
metal yağmur varilleri
metal yemek takımları
metal yemek yağı kutuları
metal/emaye küvetler
metalden yoğurt kasesi kapağı
meyve ağları
meyve atıkları
meyve suyu ambalajları
mineral yağ bazlı yağlar, örn. gres yağı 
mineral yağ bulaşmış nesneler
mineral yağlar, atık yağlar, 
   motor yağları

mineral yünü (tozlanmaya karşı  
   korumalı gönderim)
mısır nişastası çuvalları, organik  
   atık toplama için
mısır nişastasından taşıma 
   çantaları
mobilya bakım malzemeleri
mordan maddeleri, boya çıkarıcı
motor yağı şişesi
motor yağları
mühimmat
mum boya kalemleri
mumlar, atıkları
mürekkep kartuşları
mürekkep püskürtmeli yazıcı  
   kartuşları
mutfak artıkları
mutfak kağıdı, kirlenmiş

muz kabukları
müzik kasetleri
müzik plakları
naftalin/ koruma maddesi
narenciye
naylon çoraplar
naylon folyolar/çuvallar
neon tüpler

nespresso kapsülleri, pedleri
nevresim takımları 

nevresim takımları (kullanılmaya- 
   cak durumda)
nikel kadmiyum aküler
nitro tiner
noel ağacı ışıklandırmaları,   
   elektrikli
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diğer atıklar 

kompost varili/dahili kompostlama 
(noel ağacı toplama)
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski metaller 
kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
atık toplama noktası/eski metaller 
atık kağıt 
atık cam 

kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski lastik 
toplama (uzman satış)
atık toplama noktası/hantal atıklar 

atık kağıt 
atık toplama noktası/hantal atıklar
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
metaller

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
diğer atıklar 

diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 

bölge idare ofisi/polisi bilgilendirin
sarı çuval/sarı kutu
atık kağıt 
atık toplama noktası/eski pencere 
toplama
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu

atık toplama noktası/hantal atıklar
atık toplama noktası/hantal atıklar 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar

noel ağacı süsü (örn. süs şeritleri,  
   noel ağacı küreleri)
noel ağaçları (süsleme, çengel 
   vs. olmadan)
ocak temizleme maddeleri
odun kömürü mangalları
odun talaşı, işlenmemiş
oje çıkarıcı
ojeler, kurumuş
ojeler, sıvı/oje çıkarıcı
okul çantaları

oluklu levha
oluklu mukavva
opak cam, buzlu cam (örn. 
   gargara, hindistan cevizi likörü)
organik atıklar
organik çözücüler
OSB levhalar

OTO bakım maddeleri
OTO işletme maddeleri
otomobil aküleri
otomobil bakım maddeleri (cil- 
   alar, mumlar, kokpit spreyleri)
otomobil boyaları
otomobil camları 

otomobil jantları
otomobil lastikleri

oturma grupları (döşemeli 
   mobilyalar)
oyun kartları
oyuncak bebek evleri
oyuncak bebekler
oyuncaklar, metal oyuncaklar

oyuncaklar, plastik oyuncaklar

paçavralar
pamuk topları, pamuk pedler 
   (örn. makyaj pedleri)
pamuklu çubuklar
parke zeminler

parke zeminler, yapışık, 
   yapıştırılmış
pas çözücü
pas giderici, pas koruyucu, 
   pas dönüştürücü
patlatıcı, patlayıcılar
pe ambalaj folyoları
pelür kağıdı
pencere

pencere camı

pencere contaları
pencere macunları, kurumuş
pencereli torbalar/ ambalajlar  
   (şarküteri)
perde kornişi, çubuğu
perde kornişleri
perdeler

PET şişeler
petrol
PH-artı
PH-eksi
pil asitleri
piller
piller, doldurulabilir
pilli mezar fenerleri

pipetler
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atık toplama noktası/eski metaller 
atık kağıt
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 

sarı çuval/sarı kutu (veya atık 
toplama noktası)
atık toplama noktası/hantal atıklar 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/hantal atıklar 
sarı kutu/sarı çuval
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/hantal atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu (veya atık 
toplama noktası)
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar
diğer atıklar

sarı kutu/sarı çuval

sarı kutu/sarı çuval
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hantal atıklar 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı kutu/sarı çuval
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sarı kutu/sarı çuval
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
atık kağıt 

sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar 
lisanslı atık bertaraf şirketi
atık toplama noktası/hantal atıklar 

atık toplama noktası/hantal atıklar 
sarı çuval/sarı kutu (veya atık 
toplama noktası)

pirinç parçalar
pizza kartonları
plastik alet kutuları

plastik alışveriş poşetleri
plastik ambalaj kapakları
plastik ambalaj şişeleri
plastik ambalajlar
plastik atıştırmalık torbaları
plastik ayakkabı boyası tüpleri
plastik bazlı yalıtım maddeleri,  
   sertleşmemiş
plastik bidon

plastik bidonlar, ambalaj değil
plastik bisiklet parçaları
plastik bitki yetiştirme kaseleri
plastik borular
plastik boya bidonları
plastik bulaşık deterjanı şişeleri
plastik çatı olukları
plastik çemberleme bantları
plastik çikolata folyosu
plastik defter kapları
plastik diş macunu tüpleri
plastik doküman kılıfları
plastik duş hortumları

plastik elbise askıları
plastik gübre çuvalları

plastik hardal tüpleri
plastik içecek şişesi
plastik ilaç tüpleri
plastik jaluziler

plastik kaseler, ev yemek takımları
plastik klasör

plastik kovalar, ambalaj kovası  
   (örn. boya, portakal)
plastik kozmetik kutuları
plastik kullanım eşyaları
plastik kurşun kovanları, boş
plastik küvetler
plastik levhalar

plastik marmelat kaseleri
plastik meyve, sebze kasaları
plastik mum bardağı
plastik nesneler, ambalaj değil

plastik oyuncaklar
plastik parfüm şişeleri
plastik pompalı püskürtücü
plastik poşetler
plastik saç boyası şişeleri
plastik saklama folyoları
plastik saksılar
plastik şampuan şişeleri
plastik şişe mantarları
plastik şişeler
plastik sulama kabı

plastik taşıma çantaları
plastik tüpler
plastik vazolar
plastik ve metal folyolar olmadan  
   sigara paketleri
plastik veya mumlu kağıt/karton  
   dondurma kapları
plastik video kaset kılıfları
plastik yağ tankları
plastik yağmur olukları
plastik yağmur varilleri
plastik yem çuvalları
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diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu

sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
diğer atıklar 
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/hantal atıklar 

atık toplama noktası/eski metaller 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık cam 
diğer atıklar (atık toplama noktası/
hantal atıklar)
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski metaller
sorun toplama noktası

kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
kompost varili/dahili kompostlama 
atık toplama noktası/hantal atıklar
sorun toplama noktası (uzman satış)
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık kağıt 
diğer atıklar 
atık toplama noktası (uzman satış)
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostlama 
sarı çuval/sarı kutu
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
sorun toplama noktası (uzman satış)
diğer atıklar 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
sorun toplama noktası 
diğer atıklar

plastik yemek kaşıkları
plastik yemek yağı şişeleri
plastik yumurta kutuları
plastik yumuşatıcı şişeleri
plastik, blister veya kompozit mal- 
    zemeden ilaç ambalajları, boş
plastik, strafor, porozell meyve  
   kaseleri
plastikler (kullanım eşyası) 
   ambalaj değil
pleksiglas

porselen ambalaj
porselen nesneler
portakal kabukları
postlar
potasyum hidroksit
potasyum hidroksit çözeltiler
pres sunta levhalar

prezervatifler
PU köpük tenekeleri, boş
PVC atıklar (örn. zemin kaplam- 
   aları, yağmur olukları, borular)
radyatörler
radyo cihazları

renkli cam şişeler
resim çerçeveleri

röntgen filmleri
saatler

sabitleyici (foto)
saç boyaları
saç fırçaları
sac levhalar
saç spreyi

saksısız oda bitkileri
saksısız saksı bitkileri
salam
salam zarları
salata artıkları
salyangoz zehirleri
saman
şampuan
şampuan şişeleri
sandviç ekmekleri
sandviç paneller
şanzıman yağları
şapkalar

şarap kartonları
sargı bezleri
şarj edilebilir piller
sarma folyosu
saydam folyolar, saydam föyler
sebze atıkları
şekerleme kağıtları, folyoları
selofan folyolar, selofan kaplar
şemsiyeler
sentetik yağlar
seramik
seramik lavabolar

seramik ocak temizleyici
seramik parfüm şişeleri
seramik WC klozetleri

serigrafi levhaları

sert elyaf levhalar

sertleşmemiş cilalar
sertleşmiş atık bulunan cila   
   tenekeleri
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diğer atıklar 

atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
diğer atıklar
diğer atıklar
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası

diğer atıklar 
atık toplama noktası/hantal atıklar 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası
bölge idare ofisi/uzman satış
diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sorun toplama noktası 

atık toplama noktası/hantal atıklar 
sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu
sorun toplama noktası 

sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski metaller 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski metaller 

BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/hantal atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası (yağ)

diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
sarı çuval/sarı kutu

sertleşmiş atık içeren boya   
   kutuları
sertleşmiş çimento artıkları

sertleşmiş fayans yapıştırıcı   
   artıkları
sertleşmiş montaj köpüğü
sertleşmiş pu köpüğü
sertleşmiş silikat sıva artıkları

sertleştirici
serum iğneleri (delinmeye 
   dayanıklı kaplarda)
serum torbaları, içi dolu 
   serum şişeleri
ses bantları, kasetleri
şezlonglar
shingle (eternit)

shrink folyolar
sıçan zehirleri, sıçan yemi
sigara izmaritleri, atıkları
sigara paketleri
sigorta (seramik)
sigortalar, elektronik

sıhhi tesisat seramiği

sıhhi tesisat temizlik maddesi
silahlar (tüfekler, tabancalar)
silgiler
silikon kartuşlar
silo brandaları, silaj folyoları

şırınga iğneleri (delinmeye 
   dayanıklı kaplarda)
şişme botlar
şişme yastıklar, folyolar

şişme yataklar

sıvı deterjan şişesi
sıvı içerikli boya kutuları, 
   bidonları
sivrisinek kovucu tabletler
sızdırmazlık vernikleri
slayt projektörleri

slaytlar
soba boruları
soba temizleyici
sobalar (elektrikli veya gece 
   ısı depolayan değil)
sobalar, asbestli

soda kartuşları, boş
sofalar
şofben

şofben şalteri (civa içerir)
soğuk temizleyici
soğutma malzemesi
soğutucu antifriz
soğutucu paketler
sokak süprüntüsü
solaryum (floresan lambaları  
   önceden demonte edin)
solüsyon (foto)
şömine tuğlası

son kullanma tarihi 
   geçmiş margarin
spor malzemeleri

sprey kutuları, plastik pompalı  
   sprey kutuları

S



bmv/udb teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sarı çuval/sarı kutu

BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sarı çuval/sarı kutu
sarı kutu/sarı çuval 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar (atık toplama 
noktası/hantal atıklar)
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
kompost varili/dahili kompostlama
diğer atıklar 
atık cam

atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 

diğer atıklar 
sarı çuval/sarı kutu

sarı çuval/sarı kutu
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
kompost varili/dahili kompostlama 

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık kağıt 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
metal ambalaj toplama
atık toplama noktası/eski metaller 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası (eczane)
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sarı çuval/sarı kutu 

stradur levhalar

strafor ambalaj (dolgu malze- 
   mesi olarak cipsler, kalıplanmış  
   parçalar)
strafor atıkları, ambalaj olmayan

strafor kaseler (örn. et, meyve,...)
strafor levhalar (ambalajlar)
su sıçanı zehri/ yemi
sülfürik asit
sünger
sunta levhalar ham, kaplamalı,  
   boyalı
sunta mobilyalar

süper hızlı yapıştırıcı
süprüntü
sürtünme sıvaları
süt ambalajları
süt ürünleri
taban halısı merkez silindirleri

takı kutuları
tamponlar
tarayıcı

tarım folyoları

tarım, orman işleme ve 
   inşaat folyoları
taşlama diskleri
taşlar

tavuk kemikleri
tek kullanımlık eldivenler
tek kullanımlık içecek şişeleri

tek kullanımlık paletler

tek kullanımlık şırıngalar 
   (delinmeye dayanıklı kaplarda)
tek kullanımlık tıraş bıçağı
tek kullanımlık yemek kapları/  
   takımları/bardakları
tekstil ambalajlar
tekstiller

tel, kurdele, strafor çember 
   vs. olmayan noel çelenkleri
telefon

telefon rehberleri
televizyon cihazları

telli cam

temas yapıştırıcı
temizlik bezi
temizlik maddeleri
temizlik maddesi
teneke kutular
tenekeler
tenis topları
tentürler
tepegöz folyoları 
terebentin
tereyağı kağıdı
termal kağıt (faturalar, fişler)
termometre, civa içeren
termometre, dijital

termometreler
termos şişeleri
test benzini
tetra pack
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diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası
kompost varili/dahili kompostlama 
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülebilir inşaat hafriyatı 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 

atık cam 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 
atık kağıt 
sorun toplama noktası 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostlama 

kompost varili/dahili kompostlama 
kompost varili/dahili kompostlama 

kompost varili/dahili kompostlama 

sarı çuval/sarı kutu
atık toplama noktası/hantal atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski e
lektrikli cihazlar (uzman satış)
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
atık toplama noktası/eski elektr...

atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar
dahili kompostlama/lisanslı atık 
bertaraf şirketi
atık toplama noktası/hantal atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sarı çuval/sarı kutu
diğer atıklar 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
sorun toplama noktası
kompost varili/dahili kompostlama 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası/eski metaller 
sorun toplama noktası (uzman satış)
atık toplama noktası/eski elektronik 
cihazlar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda 
ahşap termik
sorun toplama noktası (uzman satış)
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası
sorun toplama noktası 
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar 
bmv/udb teslim noktası/bölgesel atık 
toplama noktası

tıraş fırçası
tohum dekapajı
tost makineleri

toz boyalar
tropik meyve kabukları
tuğlalar

tükenmez kalem
tüp veya kutuda yapıştırıcılar,  
   sertleşmemiş
turşu kavanozları
tutkallanmış tabakalı ahşap   
   paneller
tuvalet ispirtosu
tuvalet kağıdı ruloları
tüy dökücü
tüylü yorganlar

üçgen reflektör
ufaltılmış çalı çırpı, 
   az miktarlarda
ufaltılmış dallar, az miktarlarda
ufaltılmış kesim ağaç, 
   az miktarlarda
ufaltılmış kesim çalı, 
   az miktarlarda 
unlu mamul torbaları
ütü masaları
ütüler

UV ışını lambaları

UV lambaları/ tüpleri

uydu antenleri

uydu cihazları

uzatma kablosu

üzüm yetiştiriciliğinden 
   filtre tabakaları
valizler, seyahat çantaları
vantilatörler

vidalı kapaklar, plastik
vidalı sigortalar (elektrik)
video kasetleri
video kaydedici

vücut bakım ürünleri
WC temizleyiciler ve koku taşları
XPS levhalar

yabani ot tozu / öldürücü
yabani otlar
yağ bağlayıcı madde, kullanılmış
yağ bulaşmış nesneler
yağ çözücü
yağ filtresi, kullanılmış
yağ sobası (yağ atıkları olmadan)
yağlı hava filtresi
yağlı radyatörler, elektrikli

yağ-su karışımları
yakacak odun

yakıt filtreleri
yakıt filtresi
yakıtlar
yalıtım boyaları
yalıtım camı

yalıtım maddeleri, sertleşmiş
yalıtım yünü (tozlanmaya karşı  
   korumalı gönderim)
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 Tavsiyeler:
• Biyolojik olarak çözünebilir ambalajlar ve tek kullanımlık tabaklar/  
   yemek takımlarının yeri kompost varili veya kompostlamadır.
• Kullanılabilen nesneler ve tekstiller, RE-USE dükkanlarında yeniden  
   döngüye katılır. www.reuse-burgenland.at
• Başka sorularınız varsa atık telefonuna ücret ödemeden başvurun  
   08000/806154
• Ambalajları daima kalıntı kalmayacak şekilde boşaltarak toplama  
   kutularına atın!
• Sarı çuval/Sarı kutu sadece ambalajlar içindir. Aynı maddeden 
   ambalaj olmayan atıkları lütfen diğer atıklar üzerinden bertaraf  
   edin.
• BAB-BÇH aktarma istasyonlarında ve yerel atık toplama 
   noktalarında prensip olarak tüm atıklar alınır.
• Sadece içi boş cam kaplar atık cama girebilir. Tüm diğer cam 
   türleri, yeniden değerlendirmeyi zorlaştıracaktır.
• Küçük metaller (örn. bisiklet zilleri, vidalar, çiviler, …) metal ambalaj      
   toplama üzerinden birlikte toplanır
• Fazla miktarda diğer atıklar olması durumunda ücretli BAB diğer  
   atık torbalarının kullanılması gerekmektedir. Nötr torbalar alınmaya 
   caktır.
• Lütfen temel olarak yer tasarrufu olacak şekilde toplayın. Plastik  
   şişeleri ezin ve karton kutuları katlayın.
• Problemli maddeler özel tehlike oluşturulur. Bunun için kılavuz 5  
   üzerinden bilgi alın.
••• Çöp kutunuzu atık gününde saat 07:00’de kaldırım kenarına  
       bırakın.

sorun toplama noktası (uzman satış)
BMV/UDB teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
bmv/udb teslim noktası/bölgesel 
atık toplama noktası
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
sarı çuval/sarı kutu

diğer atıklar 
kompost varili/dahili kompostlama 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
atık toplama noktası/hurda ahşap 
maddesel 
atık toplama noktası/hurda ahşap 

atık toplama noktası/eski metaller 
kompost varili/dahili kompostlama
atık toplama noktası/hantal atıklar 
atık kağıt 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/eski 
elektronik cihazlar 
kompost varili/dahili kompostlama 
diğer atıklar
sorun toplama noktası (yağ)
sorun toplama noktası
atık toplama noktası/hurda ahşap 
eski tekstiller/re-use (kullanıl-
mayacak durumdaysa diğer atıklar)
kompost varili/dahili kompostlama 
atık kağıt 

sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 
sorun toplama noktası 

diğer atıklar (atık toplama noktası/
hantal atıklar)
sorun toplama noktası 
atık toplama noktası/hurda ahşap 
termik
atık toplama noktası/geri 
dönüştürülemez inşaat hafriyatı 
sorun toplama noktası 
diğer atıklar atıklar) 

yangın söndürücü
yapay mineral elyaflar (tozlan- 
   maya karşı korumalı gönderim)
yapay mineral yünü (tozlanmaya  
   karşı korumalı gönderim)
yapay reçineler, sertleşmiş
yapı ahşabı

yapı kimyasalları
yapı yağları
yapışkan bantlar
yapışma ahşap/bağlayıcı

yapıştırıcı kalemler, yapıştırıcı  
   stikler (ambalaj)
yapıştırıcı kalıntıları, kurumuş
yapraklar
yastıklar

yatak lataları (ahşap)

yatak lataları, ahşap karyolalar  
   (metal aksamları sökülmüş)
yatak lataları/ metal karyolalar
yatak yayları, serbest 
yataklar
yazı kağıdı
yazıcı şeritleri 
yazıcı toneri
yazıcılar

yemek artıkları 
yemek takımları
yemek yağları, yağlar
yıkama benzini
yıkıntı kerestesi, işlem görmemiş
yorganlar

yumurta kabukları
yumurta kartonları

yumuşatıcı
yün atıklar/ battaniyeler, kesilmiş
yüz maskeleri
yüzme boneleri
yüzme havuzu kimyasalları
yüzme paletleri, yüzme kollukları
zehir ambalajları
zehirli buğday
zemin bakım malzemeleri, 
   zemin cilası
zemin kaplamaları

zemin temizleme maddeleri
zift boyalı ahşap

zift, katı

zift, sıvı
zımpara kağıdı
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ZENTRALE
Rottwiese 65
7350 Oberpullendorf
www.bmv.at
office@bmv.at
Tel: +43 2612 42482

SAMMELZENTRUM MITTE
Rottwiese 65
7350 Oberpullendorf
Tel: +43 2612 42120
www.udb.at
office@udb.at

ABFALL-LOGISTIKCENTER 
GOLS
Hochäcker 2
7122 Gols
Tel: +43 2173 2220 991

SAMMELZENTRUM FÖLLIG
Am Föllig 3
7051 Großhöflein
Tel: +43 2688 72102 993

ABFALL-LOGISTIK 
CENTER SÜD
Umweltstraße 1
7400 Oberwart
Tel: +43 3352 38457 992

RESSOURCENPARK (RAS) 
HEILIGENKREUZ
Industriegelände 8
7561 Heiligenkreuz
Tel: +43 2612 42120 950

Mülltelefon zum Nulltarif: 
08000 80 61 54

BMV/UDB Teslimat noktaları

www.bmv.at

Die Müllabfuhrtermine Die Müllabfuhrtermine 
aktuell auf www.bmv.ataktuell auf www.bmv.at
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