Geri kullanım amacıyla toplama
yaptığınız için TEŞEKKÜRLER!

Turkiska

Geri kullanım için bir paket ya da gazete tasnif
ettiğiniz her defada büyük bir şey gerçekleşmiş
olur. Eski bir kapsül cıvata somununa dönüşür.
Ezilip buruşturulmuş bir çamaşır deterjan paketi
güzel bir ayakkabı kutusu olur. Okunmuş gazete
okunacak yeni bir gazeteye dönüşür. Böylece
büyük oranda enerji tasarrufuna yardım etmiş
olursunuz. Doğadaki hammaddelerin geri
dönüşüm sürecinden kopmamasını da sağlamış
olursunuz. Sİzin sayenizde çevre çok kazançlı
çıkar. Böylece siz de bir şey kazanmış olursunuz.
Geri kazanım yaptığınız her defada.

Geri dönüşüm
sürecinde ambalaj
ve gazeteler

Toplanan tüm ambalaj ve gazeteler yeni ambalaj ya da ürün haline gelmek üzere geri
kazandırma tesislerine götürülür. Plastik ambalajlardan, ses izolasyon duvarları ve bulaşık
fırçasından tutun da çiçek saksısı ve naylon poşetlere kadar birçok ürün elde edilir. Cam, karton
ve kağıt ambalajlar öncelikle yeni ambalajlar olarak geri kazandırılır. Metal kutular demiryolu
raylarına dönüşebilir. Okunmuş gazeteler ev peçetesi ya da yeni gazete kağıdına dönüşebilir.

Üretici sorumluluğu

Hükümetin aldığı karara göre ambalaj ya da ambalaj maddesi üreten, ithal eden,
paketlenmiş ürün ya da sadece paket satan her şirket, tüketicilere ulaşan ürünlerin geri
kazandırılması için gerekli olan geri toplama sistemini oluşturmakla sorumludur. Buna
üretici sorumluluğu denir. Aynı şey gazete ve dönüşümlü kağıtlar için de geçerlidir.
Gazete kağıdı üreten, ithal eden ya da gazete çıkaran üreticiler de dönüşümlü kağıtların
toplanması ve geri kullanımından sorumlu tutulacaklardır. Üretici sorumluluğu kapsamına
alınan üretim maddelerinin ilk ikisi ambalaj ve gazete kağıtlarıdır. Ambalaj ve dönüşümlü
kağıt üreticileri bu sorumluluğu, FTI (Ambalaj ve gazete toplama faaliyeti) ile herhangi
bir kazanç amacı gütmeksizin işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmektedir.

Geri kullanım
istasyonları

Ülke genelindeki tüm toplama istasyonlarından FTI sorumludur. Gazete, ambalaj, plastik,
kağıt, metal ve cam kavanozları geri kazandırılmak üzere bu istasyonlara bırakabilirsiniz.
Gazete ve ambalaj toplama istasyonu olan bir binada oturuyor iseniz bu atıklar oraya
bırakılır. FTI, bırakılan bu atıkları binanızdan toplayan firmaların birçoğuyla işbirliği
halindedir. Bu, tüm atıkların aynı yöntemle geri kazandırıldığının size bir taahhütüdür.

Daha geniş bilgi

İnternet sitemiz www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation’da size en yakın geri kullanım
istasyonunu bulabilir ve bir dahaki sefere ne zaman boşaltılacağı ve temizleneceği
konusunda bilgileri okuyabilirsiniz. Burada tasnif kılavuzları, geri dönüşüm
konulu filmler, ipuçları, tavsiyeler ve faaliyetimiz hakkında bilgiler de vardır.
E-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz
info@ftiab.se ya da 0200-88 03 11’ye telefon
ederek sorularınıza cevap alabilirsiniz.
Büyük çöpler, gübreleştirme, elektrik
tesisat atıkları ve tehlikeli atıklar gibi başka
tür atıklardan belediyeniz sorumludur.

Atıkları şöyle tasnif edersiniz:
Tüm ambalajlar boşaltılmış ve kuru olmalıdır. Farklı materyalden oluşan ambalajlar tasnif
edilmelidir. Materyal birbirinden ayırılamıyor ise, materyalleri ağırlıklarına göre (daha ağır
olanları) ambalajından ayırırsınız.

PLASTİK AMBALAJLAR
Örnek: şişeler, kutular, küçük kovalar, bidonlar, naylon torbalar, naylon rulo poşetler (örneğin gıda
marketindeki sebze ve meyvalar için), refil paketler, tüpler, cips torbaları ve frigolit.
Şöyle yapınız	Tıpa ve kapakları çıkarınız. Plastik ambalajları koyduğunuz torbadan çıkarıp ayrı
ayrı olacak şekilde toplama kabına boşaltınız. Bu, sonradan geri kullanım işlemini
kolaylaştıracaktır.
Bırakmayın	
Örneğin mobilya, oyuncak ve video kasetleri gibi ambalaj olmayan plastik ürünler
büyük çöp yerlerine ya da günlük çöplüklere atılmalıdır. Geri ödemeli plastik şişeler
dükkanlara bırakılır.

KAĞIT AMBALAJLAR
Örnek: makarna, süt ve meyve suyu paketleri, kesekağıtları, şeker torbaları, ayakabı kutuları, tuvalet kağıdı
ruloları ve karton kutu ambalajları.
Şöyle yapınız	Yassı hale getirip katlayın. Taşımada yer tasarrufu için küçük ambalajları büyük olanların
içine koyun.
Bırakmayın	
Zarflar günlük çöplere/yanabilir atıklara atılır. Gazeteler, reklam kağıtları ve benzeri
yayınlar, gazeteler için ayrılmış kaplara atılmalıdır.

METAL AMBALAJLAR
Örnek: konserve kutuları, boş sprey kutuları, tüpler, kapsül ve kapaklar, kurumuş boya kutuları.
Şöyle yapınız	Konservelerin keskin kapaklarını kutunun içine doğru bükünüz. Tüplerin tıpalarını
üzerlerinde bırakınız.
Bırakmayın	Boya ve yapıştırıcı atıkları içeren kutular, tehlikeli atıklar olarak bırakılır. Metal hurda
atıkları, elektrik atıkları, tavalar ve ambalaj olmayan başka ürünler ya büyük çöplüklere
götürülüp bırakılır ya da günlük çöp olarak atılır. Geri ödemeli içecek kutuları market
ve dükkanlara bırakılır.

CAM AMBALAJLAR
Örnek: renkli ve renksiz camdan üretilmiş şişe ve kavanozlar.
Şöyle yapınız	Kapsül, kapak ve tıpaları çıkarıp, geri kazanılmak üzere yapıldıkları maddelere göre
ayırın. Renkli ve renksiz cam ambalajları ait oldukları kaplara bırakın.
Bırakmayın	Geri ödemeli şişeler market ve dükkanlara bırakılır. Porselen, seramik ve ambalaj
olmayan diğer cam ürünler, büyük çöplüklere ya da günlük çöp yerlerine atılır. Ampül
ve florasans lambalar normalde belediyenin geri kazandırma merkezlerine bırakılır.

Örnek: günlük ve haftalık gazeteler, dergiler, kataloglar ve reklam yayınları, broşürler, mektup ve çizim
kağıtları, cep kitapları.
Şöyle yapınız	Basılı yayınları toplama kaplarına koymazdan önce naylon poşetlerinden çıkarın ve
varsa üzerlerindeki yapıştırılmış reklamlardan arındırın.
Bırakmayın	
Zarflar ve ciltli kitaplar günlük/yakılacak çöplerle atılır. Kesekağıtları, karton ve benzeri
atıklar, kağıt ambalajlar için olan kaplara bırakılır.
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