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• Kağıt ve karton vb. 
• Süt ve meyve suyu kutuları (kompozit)
• Gazete, broşür, dergi tekrar geri
  dönüştürülebilir. 
• Yağlı veya ıslanmış kağıt geri
  dönüşümü yapılamamaktadır .

KARTON KOLi

KARTON
BARDAK

YAĞLI VE ISLAK
AMBALAJ

TUVALET
KAĞIDI

AMBALAJ GAZETE
DERGi

KAĞIT
KARTON

ATIK

Pet şişeler, temizlik kapları, plastik
malzemeler (poşet, kap, tabak, kaşık vb.)
geri dönüştürülebilir atıklardır. 

Kimyasal içeren kutular (boya, deodorant,
kozmetik vb.), maske , eldiven, köpük
tabak vb. plastik yağ kapları geri
dönüşümü yapılamamaktadır. 

PET
BARDAK

PLASTiK
POŞET

PLASTiK
PET ŞiŞE

KÖPÜK
TABAK

KiMYASAL
iÇEREN PLASTiK

MASKE VE
ELDiVEN

PLASTiK
ATIK

Konserve kutuları, metal ve alüminyum kap,
içecek kutuları, ataş ve zımba teli, yağ
tenekeleri geri dönüştürülebilir.

Kozmetik ürün içeren şişeler ile boya ve
vernik içeren kutuların geri dönüşümü
yapılamamaktadır.

iÇECEK
KUTUSU

BOYA-VERNİK KOZMETiK
ÜRÜN

DİĞER METAL
ATIKLAR

KONSERVE
KUTUSU

METAL VE
ALÜMİNYUM ATIK

METAL
ATIK

İçecek şişeleri ,cam kap, kase vb. cam
malzemeler geri dönüştürülebilir.

İlaç şişeleri, ampul, floresan, porselen
tabak gibi materyallerin geri dönüşümü
yapılamamaktadır.

CAM ŞiŞE CAM TABAK

PORSELEN
TABAK

iLAÇ ŞiŞESi AMPUL

CAM AMBALAJ

CAM
ATIK

• Akü
• Çinko pil
• Düğme pil
• Alkalin pil,
• Lityum iyon pil
   geri dönüştürülebilir.

ATIK
PiLLER

Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer,
çanta vb. atıklar diğer atıklardan
ayrı toplanır.

Çevreye zarar vermeyecek şekilde geri
dönüşüm tesislerine gönderilerek tekrar
geri kullanımı sağlanır ya da halı, kilim
gibi tekstil ürünlerine dönüştürülerek
ekonomiye katkı sağlanır. 

TEKSTiL
ATIKLARI

Evlerde kullanılan mobilya ve ev
eşyaları, ambalaj olarak kullanılan
palet ve kasalar ahşap atık grubunu
oluşturmaktadır.

AHŞAP
ATIKLAR

Küçük ve büyük ev aletleri ( buzdolabı,
çamaşır makinesi ,ütü vb. ), bilişim ve
telekomünikasyon ekipmanları (televizyon,
Bilgisayar vb.) , aydınlatma ekipmanları
(floresan, ampul) geri dönüşebilir elektrikli
ve elektronik aletlerdir.

ELEKTRONiK
ATIKLAR

Evlerinizde bulunan tarihi geçmiş veya
kullanılmayan ilaçların tamamı bertaraf
yöntemleri kullanılarak doğaya karışması
engellenebilir.

Serum , tahlil tüpleri ,enjektör ve diğer
tıbbi atıkların alımı yapılmamaktadır.

KUTU iLAÇ AÇIK iLAÇ İLAÇ ŞiŞESi

SERUM KAN TÜPLERi
TIBBi NUMUNE

ŞIRINGA

ATIK 
iLAÇ

Yüzler
Gülüyor



PLASTiK
ATIK 
250 YIL

METAL
ATIK
100 YIL

PiL
ATIK
300 YIL

KAĞIT
ATIK
2-4 HAFTA

CAM
ATIK
4000 YIL

ORGANiK
ATIK
2-4 HAFTA

DOĞADA
ÇÖZÜNME

Plastik kullanımı yerine evinizde
cam ürünlere daha fazla yer
açabilirsiniz.

Kullan at ürünler yerine
uzun süreli kullanılabilen
ürünleri tercih edebilirsiniz.

Tekstil ürünlerinin yeniden kullanımını
sağlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına
ve atıkların azaltmasına katkıda
bulunabilirsiniz.

Tek kullanımlık pil yerine şarj
edilebilir piller kullanarak
pil atığının azaltılması sağlayabilirsiniz. 

Su tüketimine dikkat ederek doğal
su kaynaklarının hızla tükenmesini
engelleyebilirsiniz.

Alışveriş için plastik
poşet  yerine bez
torbalar kullanabilirsiniz.

Atıklarınızı evde
ayrıştırarak atıkların
doğaya karışmasını
engelleyebilirsiniz.

Plastik kaplarda
aldığınız ürün sayısını
sıfırlayamasanız
bile azaltabilirsiniz.

SIFIRDAN
BAŞLIYORUZ
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Fosil yakıt tüketimini azaltmak için
toplu taşıma kullanmayı tercih
edebilirsiniz.
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Ahşap ve hacimli atıkların
alımları için internet üzerinden
talep oluşturabilir veya iletişim

numarasından bize
ulaşabilirsiniz.

Atık cam, tekstil atık,
atık ilaç, atık pil, bitkisel atık
yağ, elektrikli ve elektronik
atıklarınızı ilçe genelinde

bulunan toplama noktalarına
bıraktığınızda bertaraf

ve geri dönüşümü
sağlanmaktadır.

adresinden
‘’atık noktaları’’

üzerinde öğrenebilir,
detaylı bilgi için

444 4 360
numarasından bize

ulaşabilirsiniz.

Size en yakın
toplama noktalarını

görmek için

www.kucukcekmece.bel.tr


