
gladsaxe.dk/affald

gladsaxe.dk/affald sitesinde, Gladsaxe'nin atık ayrıştırma uygulamaları ve gönüllü programlara nasıl kaydolabileceğiniz 
hakkında bilgi edinebilirsiniz: Kağıt, cam ve karton. Ayrıca gladsaxe.dk/mitaffald veya gladsaxe.dk/ekstraaffald self servis 
çözümlerini de kullanabilirsiniz.

AYRIŞTIRMA REHBERI

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Yemek peçeteleri 

Saksı 

Hayvan yatağı  

Bahçe atıkları

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Mukavva ve karton

Süt ve meyve suyu kartonu

Gıda ve pişirme kağıdı

Yulaf ezmesi, un, ekmek, vb. 
için kağıt torbalar.

Hediye ve ambalaj kağıdı

Reklamların üstündeki folyo

Ciltli kitaplar Geri Dönüşüm 
İstasyonuna

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Seramik ve porselen 
(daha sonra yapılan cam üretimine büyük hasar 
verir)

Ateşe dayanıklı cam. Kristal cam

Pencere camı. Ayna

Ampuller ve floresan lambalar

HAYIR TEŞEKKÜRLER.  
Flamingo benzeri  
plastik ambalajlar.  
Tehlike sembolü olan plastik

Elektronik oyuncak

Yağmurluk ve lastik çizme  
(PVC içermesi nedeniyle) 

Boya kutuları. Silikon dolgu 
macunu ambalajı. CD/DVD'ler, 
kasetler ve video kasetler

Plastik kaplar ve diğer melamin 
parçalar

YEMEK ATIĞI

KAĞIT

CAM

PLASTIK

EVET LÜTFEN

Meyve, sebze, et, kemik, çorba, sos, yağ, tahıl, 
pirinç, makarna, ekmek, yumurta ve yumurta 
kabuğu 

Kahve telvesi, çay yaprakları, çay ve kahve 
filtreleri

Bozuk gıda

Kullanılmış kağıt havlu ve kesilmiş çiçekler

EVET LÜTFEN

Gazete, dergi ve reklamlar  
(üstünde bulunan folyoları çıkarmalısınız)

Zarflar - pencereli zarf dahil

Ciltsiz kitap ve telefon rehberleri

Yazı - ve resim kağıdı. Fotokopi  
(zımbalar üzerinde kalabilir)

Mukavva ve kartonun kağıt konteynerine atılmayacağını 
lütfen unutmayın

EVET LÜTFEN

Gıda ambalajında kullanılan cam 

Şarap şişesi ve içki şişesi

Her türlü bardak

Meyve suyu için şişeler. Konserve şişesi

Yukarıda belirtilen nesnelerin cam kırıkları
Çok kirli ambalajlar soğuk su ile durulanmalıdır

Plastik şişe ve plastik kutular

Plastik kaplar. Plastik kapak

Plastik poşet ve plastik folyo

Plastik oyuncak

Baloncuklu paket torbası

CD ve DVD kutusu
Çok kirli ambalajlar soğuk su ile durulanmalıdır

YEMEK ATIĞI

KAĞIT

CAM

PLASTIK

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Pizza kartonu

Süt ve meyve suyu kartonu

Ciltli ve ciltsiz kitap

Plastik. Flamingo (köpük)

Kağıt

MUKAVVA  
ve KARTON
EVET LÜTFEN

Karton kutular, oluklu mukavva ve taşınma kutuları

Karton

Oyuncak ve diş macununun vs. karton ambalajı. 

Tuvalet kağıdı rulosu. Yumurta kolisi
Plastik ve flamingo (köpükleri) çıkarmayı lütfen unutmayın

Müstakil ve bitişik evlerde: Konteyneri büyük çöpünüz ile kaldırıma 
yerleştirin. Paket karton en fazla 60 cm genişliğinde olabilir.

MUKAVVA  
ve KARTON

Karton için kutu kullanımı: Kartonları çok yer 
kaplamaması için bükün/bastırın.

HAYIR TEŞEKKÜRLER 
Sprey kutuları ve basınçlı  
kutular. Tehlike sembolü  
olan metal ambalaj (örn. boya) 
Elektronik eşya. Piller 
Cips, dondurulmuş gıda ve kahve 
poşetleri
BÜYÜK METAL: Bunları Büyük 
Çöp olarak veya Geri Dönüşüm 
İstasyonunda ayırmanız ve teslim 
etmeniz gerekiyor
Bisikletler ve römorklar işaretlenmelidir

KÜÇÜK METAL
EVET LÜTFEN

Metal içecek kutusu

Metal yemek kutusu

Metal mutfak eşyası

Küçük metal eşyalar

Alüminyum folyo. Kahve kapsülleri
Çok kirli ambalajlar soğuk su ile durulanmalıdır

METAL



BÜYÜK ÇÖP- gladsaxe.dk/affald sayfasında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Apartmanda yaşıyorsanız: Büyük Çöpleri ve tehlikeli atıkları nasıl teslim edeceğiniz hakkında apartman görevliyle konuşun.

Turbinevej 10, 2860 Søborg adresinde bulunan Geri Dönüşüm İstasyonunu da kullanabilirsiniz. Her gün saat 9-18 arası açıktır. 
Bazı tatil günleri hariçtir. gladsaxe.dk/genbrugsstation adresine bakınız

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

BÜYÜK YANICI MADDE: 
Paneller, kapılar, dahili dolaplar ve 
diğer inşaat atıkları
(Örn. palet, sanitasyon, emprenye edilmiş ahşap)

KÜÇÜK YANICI ATIK: 
kalan diğer çöpler.  
Evcil hayvan atığı

Tekstil ve ciltli kitaplar Geri 
Dönüşüm İstasyonuna  

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Ampuller ve floresan lambalar

Piller

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

PVC işareti olmayan plastikler

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Hayvansal atık ve hayvan gübresi

Plastik torbalarda bahçe atıkları 

15 cm çapından daha büyük kök 
ve kütük ve 1 metreden daha 
uzun dal, çim atığı ve toprak 
Geri Dönüşüm İstasyonuna 
bırakılabilir

Geri Dönüşüm İstasyonuna 
teslim edin.

Örneğin:

BÜYÜK VE KÜÇÜK 
YANICI ATIK

ELEKTRONIK EŞYA 
VE BEYAZ EŞYA

YANICI OLMAYAN/
GÖMÜLECEK ATIK 

BAHÇE ATIKLARI

TEHLIKELI ATIK İNŞAAT ATIKLARI 
VE SANITASYON

EVET LÜTFEN

BÜYÜK YANICI ATIK:  
Bisiklet tekeri (mümkünse metal kısımları çıkarın) 

Büyük mobilya. Yaylı döşekler  
Halılar  
(mümkünse “yakılamaz” olan kısımları mobilyalardan ayrıştırın)

KÜÇÜK YANICI ATIK:  
Geri dönüştürülemez küçük atık  
(örn. CD, DVD, kaset ve video kaset).

EVET LÜTFEN

Bilgisayarlar, radyo ve televizyon. Cep telefonları

Elektrikli çim biçme makinesi

Elektrikli diş fırçası. Elektronik oyuncak

Beyaz eşya (yemek atığı hariç)

Pilli eşya  
(örn. melodili kart ve ışıklı ayakkabı)

EVET LÜTFEN

Vazo, cam kase, seramik ve ayna

Ateşe dayanıklı tabak ve kristal bardak

PVC atığı (işaretlerinden anlaşılabilir) 
Lastik çizmelerde, yağmurluklarda, yüzme 
araçlarında, plastik küvetlerde, panjurlarda  
ve plastik mobilyalarda PVC bulunabilir

Keskin eşyaları paketlemelisiniz!

EVET LÜTFEN

Yapraklar ve dallar

Çapı 15 cm'den küçük dallar

En fazla 1 metre uzunluğunda kesilmiş dallar

Yere düşmüş meyveler
Soğuk havalarda kaplar yerine poşet kullanın.

Kimyasallar, boyalar, ampuller, piller, 
havai fişekler, zehir, ilaçlar, iğneler 
vb. geri dönüşüm istasyonu, eczane, 
boya dükkanları veya belediyenin 
atık ayrıştırma merkezlerinden birine 
teslim edilir. 

Gladsaxe.dk/affald'da daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

BÜYÜK ve KÜÇÜK
YANICI

Geri Dönüşüm İstasyonuna teslim edilen ahşap, 
kıyafet ve tekstil geri dönüştürülür.

ELEKTRONIK 
EŞYA

BÜYÜK 
ELEKTRONIK 

EŞYA

YANICI OLMAYAN

BAHÇE ATIKLARI

TEHLIKELI ATIK FLORESAN 
LAMBALAR
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Gladsaxe Belediyesi · İşyeri ve Atık · Rådhus Allé 7· 2860 Søborg · Telefon: 39 57 58 51 · Email: affald@gladsaxe.dk

HAYIR TEŞEKKÜRLER 

Geri dönüştürülebilir atık 

Elektronik eşya

Piller

Basınçlı sprey kutusu

Kimyasallar. Boya

Ampuller ve floresan lambalar

ARTIK ATIK
ARTIK ATIK
EVET LÜTFEN

Süt ve meyve suyu kartonları

Pizza kutuları. Bez ve diğer hijyenik atık

Paketlenmiş evcil hayvan atığı 

Flamingo (köpük ambalaj) ve flamingo tabaklar

Kirli kağıt ve karton

Ciltli kitaplar

SANITASYONALÇI PENCERELER


