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Ambalaj Kullanma
Konusunda Tavsiyeler

»Degerlendirmek iyidir! Ambalajsızı tercih
etmek daha iyidir!« Sözü hala geçerlidir.

Özellikle ambalaj konusunda bir takım imkanlar
vardır:

Mümkün oldugu kadar ambalajsız taze ürünler
satın alın (meyve, sebze, peynir, ekmek, sucuk …).
Çok yönlü (Mehrweg) sistem içinde sunulan
ürünleri tercih edin.

Plastik poset yerine bir alısveris sepeti veya
alısveris çantası kullanın.

Ambalaj israfi az olan ürünlere dikkat edin.

Ayrıca bir çok ürün (temizlik ve çamasır deterjanı
gibi v.s.) tekrar doldurulabilir sekilde mevcuttur.
Dikkat: Yesil Puan, bir çevre dostu sembolü degil,
bir lisans isareti olup; sadece üreticinin veya
satıcının kili Sisteme katıldıgını belirtir. Tek yönlü
bir ambalajın Yesil Puan’a sahip olup olmaması,
imha edilmesinde önemli  bir rol oynamaz. Bu
nedenle, tüm tek yönlü ambalajları uygun
toplama sistemlerine aktarın (sarı torba/bidon,
cam konteyner, kagıt bidon/konteyner). Çok yönlü
ambalajların esas itibariyle Yesil Puan’ı
olmamaktadır.

Ek tavsiyeler için
»www.kreis-coesfeld.de/wbc«
sitesindeki »Kaçinma« menüsüne
bakabilirsiniz.

Plastik Maddeler:
Folyo, plastik torbalar, posetler, taze
tutma folyosu/streç film, bulasık ile
çamasır yıkama ve vücut bakım
maddesi kapları, plastik yogurt
bardakları ve margarin kaseleri,
köpürtülmüs plastik maddeler
Metal Maddeler:
Konserve ve içecek teneke kutuları,
kapaklar, alüminyum kaseler ve
folyosu
Birlestirilmis Maddeler:
Meyve suyu, süt ve baska içecek
kutuları, vakumlu paket ambalajları
(örnegin kahve, sucuk veya peynir)

Ambalajlar toplandıktan sonra kısmen mekanik
olarak, kısmen de elle ayrılır. Bu nedenle içi
bosaltılmıs olmalıdır. Bu su anlama gelir:

- yogurt bardagı/kasesi sıyrılmıs,
- hardal tüpü/iyice sıkılmıs,
- içecek kutuları/son damlasına kadar

bosaltılmıs olmalıdır.

Kötü kokuları önlemek için »en son« bulasık
suyuyla yıkanması tavsiye edilir. Fakat, lütfen,
temiz içme suyu veya deterjan israf etmeyiniz!
Bunu müteakıp degerlendirmeler sonucunda
evde önyıkamaya gerek duyulmaz!

Degisik maddelerden olusan ambalajları birbi-
rine (örnegin konserve kutularına folyo)
sokmayın. Plastik yogurt bardagı/kaselerinde
oldugu gibi esit ambalajlar istif edilebilir. Ku-
tuları da kapagını içine bastırarak onları
yassıltın.

Birlestirilmis maddelerden olusan ambalajlarda
ise ambalaj malzemelerini mümkün oldugu
kadar birbirinden ayırın, örnegin yogurt
bardaklarının alüminyum kapagını mümkün
oldugu kadar çıkarın.

Dilimlenmis sucuk veya peynirlerin sarma
kagıdının üstündeki folyo çogu zaman
kagıdından çıkarılır.

Kahve ambalajlarında dıs (kagıt) ambalaj
vakumlu (alüminyum) ambalajından ayrılabilir.
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Plastik Maddelerden Ambalajlar:

• Seffaf folyo (sucuk ve peynir ambalajları,
taze tutma folyoları/streç film)

• Poset (buzdolabı/dondurucu posetleri,
kahvaltı posetleri…)

• Plastik torba
• Plastik bardak ve kase (kaymak, yogurt,

margarin…)
• Çiçek saksısı (çanak, çömlek degil…)
• Bulasık ile çamasır deterjanı ve vücut bakım

maddesi kapları, kutuları ve tüpleri
• Duvar ve dagılım boyası kovaları (iyice

bosaltılmıs)
• Plastik sofra takımları
• Köpürtülmüs plastik maddeleri (örnegin

stiropor, polistirol ve süngerden kaseler,
döküm parçaları ve dolgu malzemeleri…)

Metalden Ambalajlar:

• Konserve ve içecek teneke kutuları
• Tüpler (örnegin hardal, krem ve merhem

tüpleri…)
• Kapaklar
• Alüminyum kaseleri, folyosu ve kapakları
• Cila ve boya kutuları (içi bosaltılmıs ve

kurumus)

Birlestirilmis Maddelerden Ambalajlar:

• Meyve suyu, süt ve baska içecek kutuları
• Kakao, içecek tozu, puding tozu v.s. ambalaj

posetleri (plastik folyo tabakasıyla birlikte
kagıt…)

• Örnegin dis fırçalarının blister ambalajları
(plastik ve karton)

• Alüminyum ve plastikten vakumlu paket
ambalajları (örnegin kahve)

Ayrılmıs ve degerlendirme için pres edilmis
plastik ambalajları
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• Kagıt ve mukavvadan ambalajlar, diger kagıt ve

kartonlar. Kagıt toplama sistemlerine girer.

• Camdan ambalajlar. Cam konteynerlerine atılır
veya iade edilir.

• Biyolojik çöp, yesillik artıkları, agaç yaprakları.
Bio çöp bidonuna atılır.

• Agır bir kirlilik yüzünden degerlendirilemez
ambalajlar (yarım dolu yogurt bardagı/kasesi,
üstünde ketçap kalmıs kızartma patates kasele-
ri, artık madde içeren diger ambalajlar).
Ev çöp bidonuna atılır (yemek artıkları mümkün
oldugu kadar bio çöp bidonuna bosaltılarak).

• Diger plastik ürünler (örnegin kase, oyuncak,
tükenmez kalem, plastik mobilya, zemin kapla-
maları, boyacıların kullandıgı koruma folyosu).
Ev çöp bidonuna atılır.

• Baska degerlendirilemez çöp ve artıklar.
Ev çöp bidonuna atılır.

• Son derece zararlı madde içeren ürünlerin am-
balajı (örnegin bitki ilaçlama maddesi, hasarat
ilaçlarının ambalajları). Zararlı maddelerin to-
planma noktasına götürülür.

• Içinde bir miktar malzeme kalmıs sprey siseleri/
kutuları.
Zararlı maddelerin toplanma noktasına götür-
ülür.

• Içinde bir miktar tamamen kuruyup sertlesme-
mis malzeme kalmıs boya ve cila kutuları.
Zararlı maddelerin toplanma noktasına götür-
ülür.
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