
Çok dilli? 

Toplama kılavuzu farklı  
dillerde mevcuttur: 
www.gda.gv.at/mehrsprachige-trennhilfen

DÜZGÜN TOPLAMAK 
MANTIKLI!

Amstetten bölgesinde eve yakin toplamaya  
genel bakış – durum 01.09.2020

ESKI MADDE TOPLANTI MERKEZI 

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

ZARARLI MADDELER

KARKAS IMHASI

GERI DÖNÜŞÜM YERI

HACIMLI ATIKLAR

D
es

ig
n 

by
 0

81
6 

| L
of

t K
re

at
iv

ag
en

tu
r

ÇALI
BUDAMA

YEŞIL 
ATIK

ESKI
TEKSTILLERCAM

AMBALAJ
METAL
AMBALAJ

SARI  
ÇUVAL

ORGANIK 
ATIKLARI

DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN  

ATIKLAR
ATIK
KAĞIT

ASZ

http://www.loft-kreativagentur.at


Atık ayırma ile ilgili 
sorularınız mı var? 
Ayırma ABC cevabı 

veriyor.

www.gda.gv.at/trenn-abc

www.gda.gv.at

DÜZGÜN TOPLAMAK 
– MANTIKLI!

AYIRMA ABC 

Gemeinde Dienstleistungsverband  
Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben  

Mostviertelplatz 1, A-3362 Oehling
post@gda.gv.at 

Bu atıkların evsel atıklara veya kanalizasyona 
karışması durumunda çevreye kalıcı zararlar verilir. 
Bu nedenle zararlı maddeleri lütfen ayrı olarak 
toplama yerlerimize getirin (ASZ). Kalıcı toplamaya 
ek olarak senede bir böyle maddeleri belediyeni-
zine getirebilirsiniz. Daha detaylı bilgiler burada 
bulunabilir:  

 www.gda.gv.at/problemstoffe

ZARARLI MADDELER

Amstetten’in bölgesinde 23 tane eski madde 
toplantı merkezleri mevcut. Orada Büyük Atık, 
eski elektrikli cihaz ve çeşitli eski maddeler ver-
ilebilir. Secilen yerlerde ayrıca zararlı maddeler 
kabul ediliyor. 

  www.gda.gv.at/altstoffsammelzentren

*Yalnızca seçilen Eski madde toplantı merkezlerine atın!

ESKI MADDE TOPLANTI MERKEZI  (ASZ)

BÜYÜK ATIK

- Hacimli atıklar
- Eski ahşap
- *Sert plastik …

ESKI ELEKTRIKLI CIHAZLAR

- Büyük elektrikli  
   cihazlar 
- Küçük elektrikli    
   cihazlar
- *Soğutma ve iklim 
   lendirme cihazları
- Ekranlar …

ESKI MADDELER

- Karton kutular
- Hurda metal
- Silaj filmi
- Stirofor (büyük    
    parçalar)

ZARARLI MADDELER

- *Cilalar  
- *Boya
- *Sprey kutusu
- *Atık yağ
- *Temizlik  
   malzemeleri
- *Asitler
- *Alkaliler …

 DIĞER

- Moloz
- *Kullanıl- 
mış lastikler

ASZ

Çöp toplama işlemi sırasında 
Dönüştürülemeyen atıklar, Atık 
kağıt, Organik atıkları, Plastik ve 
bileşik malzemeler (Sarı çuval) 
evinizden düzenli olarak alınır.

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN ATIKLAR

- Süprüntü
- Soğuk (!) küller
- Kirli ambalaj    
- Tek kullanımlık            
   çocuk bezleri
- Kemik
- Yapay kedi tozu
- Sigara izmaritleri …

ATIK KAĞIT

- Gazete
- Dergi
- Mektup kağıdı
- Zarf
- Kitap
- karton (küçük)  
   (büyük -> ASZ) …

ORGANIK ATIKLARI

- Meyve atıkları  
- Sebze atıkları
- Kahve telveleri
- Kahve filtreleri 
- Gıda kalıntıları 
- Yapraklar 
- Bitki kalıntıları
- Yumurta kabukları

SARI ÇUVAL

- Plastik folyolar 
- Pet şişeler
- Stirofor paket-                 
   leme (büyük parçalar     
    ASZ’e) 
- İçecek kartonu    
   (Tetra Paks)
- Blister ambalaj …

SARI  
ÇUVAL

ORGANIK 
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DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN  

ATIKLAR
ATIK
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KARKAS IMHASI

- Ölü evcil hayvanları
- Bir kaza geçirildi, ölü  
yaban hayatı
- Evden hayvan atığı 
(paketlenmemiş Et veya Balık) 

- Mezbaha atıkları
- Av atıkları
- Ölü çiftlik hayvanc
- Hayvanlar > 35 kg  …

Hayvan kalıntıları elden çıkarmak 
için 6 toplama noktalarında 
soğutulmuş konteyner kuruldu. 
Daha detaylı bilgiler burada bulu-
nabilir:

  www.gda.gv.at/ 
entsorgung-toter-heimtiere

EVET HAYIR

- Mobiliya
- Yatak
- Hali
- Spor malzemeleri …

- Elektrik cihazları
- Moloz
- Artık atık
- Zararlı Maddeler …

Hacimli atıklar, parçalansalar da 
çöp bidonuna veya çöp torbasına 
sığmayacak büyüklükte olan evsel 
atıklardı. Senede bir evinizden (mül-
kiyet hattınızdan) alınır. Belediyeni-
zinde belirlenmiş tarihler için kayıt 
olmak gerekiyor: 

  www.gda.gv.at/sperrmuell

HACIMLI ATIKLAR

ÇALI BUDAMA VE YEŞIL ATIK

YEŞIL ATIK

- Çim atıkları
- Ağaçtan düşen meyveler
- Çiçek atiklari ve yapraklar 
- Kuru ot, saman…

ÇALI BUDAMA

- Çalı çit atıkları 
- Dal  
- Çalı çırpı 
- Kök …

Her belediyede Çalı Budama ve 
Yeşil Atık için toplama noktaları 
kuruldu. Yarısından fazla tüm yıl 
açık, diğerleri mevsimlik Mart 
ortasından Ekim sonuna kadar. 
Daha detaylı bilgiler burada 
bulunabilir: 

  www.gda.gv.at/ 
gruen-strauchschnitt

Dikkat: Tek ağırlık en fazal 80 kg,  
çap en fazla 15 cm

Amstetten bölgesinde ne-
redeyse 400 „Geri Dönüsüm 
Yerleri“ var. Onların hepsi cam 
ve metal ambalaj bidonlarıyla 
donatilmiştir. 100 tanesinde 
ek olarak eski kiyafet bidonlar 
kuruldu, 50 tane engelsiz 
şeklinde inşa edildi. Daha 
detaylı bilgiler burada bulu-
nabilir:

  www.gda.gv.at/ 
recyclingplatzln

METAL AMBALAJ

- İçecek kutuları
- Gıda kutuları
- Şişe kapakları
- Tüpler
- Kapaklar …

BEYAZ CAM

- Depozitosuz şişeler
- Konserve kavanozları
- Alkollü içki şişeleri 
- Parfüm şişeleri …

GERI DÖNÜŞÜM YERI

RENKLI CAM

  www.gda.gv.at/abfuhrterminplaeneESKI TEKSTILLER

- Bozulmamış 
ve temiz kıyafet 
- Çiftler halin-
de ayakkabı
- Çarşaf …

ESKI
TEKSTILLER CAM

AMBALAJ
METAL
AMBALAJ

D
es

ig
n 

by
 0

81
6 

| L
of

t K
re

at
iv

ag
en

tu
r

HAYIREVET

www.gda.gv.at/problemstoffe
http://www.gda.gv.at/altstoffsammelzentren
https://gda.gv.at/entsorgung-toter-heimtiere
https://gda.gv.at/entsorgung-toter-heimtiere
http://www.gda.gv.at/sperrmuell
https://gda.gv.at/gruen-strauchschnitt
https://gda.gv.at/gruen-strauchschnitt
https://gda.gv.at/recyclingplatzln
https://gda.gv.at/recyclingplatzln
http://www.gda.gv.at/abfuhrterminplaene
http://www.loft-kreativagentur.at

