Förpacknings- och tidningsinsamlingen´den duyuru*
Turkiska

Her defasında bir paket yada gazeteyi geri
kazandırmaya bıraktığınızda büyük bir şey
gerçekleşmiş olur. Eski bir kapsül civata
somununa, iyice ezilip katlanmış çamaşır
deterjanı paketi güzel bir ayakkabı kutusuna, okunmuş gazete, okunacak yeni
bir gazeteye dönüşür. Bu şekilde büyük
miktarlarda enerji tasarruf edilmesine
yardım etmekle kalmaz, doğadaki hammaddelerin de yok olup gitmesini önlemiş
ve dönüşümünü sağlamış olursunuz. Sizin
sayenizde doğa kazançlı çıkar. Böylece
her geri kazandırdığınız paket ve gazeteyle
sizde bir şey kazanmış olursunuz.

Dönüşüm
sürecindeki
ambalaj ve gazeteler

Toplanan tüm ambalaj ve gazeteler yeni ambalajlara yada daha başka ürünlere
dönüştürülerek geri kazandırılır. Plastik ambalajlardan ses izolasyon duvarları, bulaşık
fırçası, çiçek saksısı ve naylon torbalara dek uzanan bir çok ürün elde edilir. Cam,
karton ve kağıt ambalajlar her şeyden önce yeniden kullanılabilecek ambalajlar olarak
geri kazandırılır. Metal kutular demiryolu raylarına, araba karosellerine ve daha bir
çok farklı şeye dönüşebilir. Okunmuş gazetelerden tekrar gazete kağıdı elde edilir.

Üretici
sorumluluğu

Hükümetin almış olduğu karara göre ambalaj yada ambalaj maddesi üreten, ithal
eden, paketlenmiş ürün yada sadece paket satan her şirket, tüketicilere ulaşan
ürünlerin geri kazandırılması için gerekli olan geri toplama sistemini oluşturmaktan
sorumludur. Buna üretici sorumluluğu denir. Ayni şey gazete ve dönüşümlü kağıtlar
içinde geçerlidir. Gazete kağıdı üreten yada ithal eden, gazete çıkaran yada ithal
eden üreticiler de dönüşümlü kağıtların toplanması ve geri kazandırılmasından
sorumlu tutulacaktır. Ambalaj ve gazete kağıtları, ev artıklarının büyük bir bölümünü oluşturduğundan ve geri kazandırılmaları için gereken önlemleri almak kolay
olduğundan, üretici sorumluluğu kapsamına girmiş ilk üretim maddeleri arasındadır.
Ambalaj ve dönüşümlü kağıt üreticileri FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
adı altında, her hangi bir kazanç gütmeksizin işbirliği yapmaktadır.

Toplama
istasyonları

FTI, ülke kapsamında 5800 toplama istasyonundan sorumludur. Bu istasyonlara geri kazandırılmak üzere, gazete, ambalaj, plastik, kağıt, metal ve cam
bırakabilirsiniz. (Bu istasyonlarda bazen pil ve giysiler için de bir bölüm bulunabilir.)

www.ftiab.se, tel 0200-88 03 11
* Ambalaj ve gazete toplama

Ambalajların ayırımı
Tüm ambalajlar boşaltılmış ve temizlenmiş olmalıdır. Farklı maddelerden yapılmış
ambalajlar maddelerine göre ayırılmalıdır. Eğer kendilerini oluşturan maddelere
ayırılamıyorlarsa, ambalaj üzerinde ağırlığı en fazla ve baskın olan maddeye göre
ayırılmalıdırlar.
PLASTİK AMBALAJLAR
Sert plastik ambalajlar

Örnek: Şişeler, kutular, bidonlar ve küçük kovalar.

Yumuşak plastik ambalajlar

Örnek: Naylon torbalar, refil paketler, tüp ambalajlar, cips torbaları, köpük , plastik foljo ve jelatin kağıdı.
Şöyle yapınız: Tüm toplama istasyonlarında yumuşak ve sert plastikler için ayrı bir bölüm bulunmaktadır, ancak
toplama işlemi iki ayrı şekilde yapılıyor olabilir. Ya beraberce ayni toplama kabında toplanır, ki bu daha sık olarak
görülür, yada yumuşak ve sert plastikler olarak ayrı ayrı kaplarda toplanırlar. Kendi belediyenizde hangisinin
geçerli olduğunu toplama kaplarının üstündeki açıklamalarda görebilirsiniz. Ayni şey binalar içindeki toplama
yerleri içinde geçerlidir. Tıpa ve kapakları çıkarınız. Plastik ambalajları koyduğunuz torbadan çıkardıktan sonra
toplama kabına boşaltın, ambalajların toplama kapları içinde, topluca naylon torbalarda değilde serbestçe
durması, ambalajların tekrar kazanılma işlemini kolaylaştırır.
Dikkat! Ambalaj olmayan, plastikten yapılmış şeyler (örneğin mobilya ve oyuncaklar), büyük çöplüklere yada
günlük çöp (grov- eller hushållsavfall) olarak atılmalıdır. Geri ödemeli plastik şişeler dükkanlara bırakılır.

KAĞIT AMBALAJLAR

Örnek: Şeker torbaları, makarna paketleri, hediyeleri paketlemekte kullanılan ambalaj kağıtları, süt ve meyve
suyu paketleri, ayakkabı kutuları, tuvalet kağıdı ruloları, CD ve kitapların postayla gönderilmesinde kullanılan
koruyucu zarflar ve oluklu mukavvalar.
Şöyle yapınız: Düzeltip yassı hale getirdiğiniz ambalajları katlayın. Küçük ambalajları büyük olanların içine koyun.
Dikkat Zarflar günlük çöplerle atılır (yada, eğer varsa yanabilir artıklarla atılır). Gazeteler, reklam yayınları ve benzeri yayınlar, gazeteler için ayrılmış kaplara atılmalıdır.

METAL AMBALAJLAR

Örnek: Konserve kutuları, sprey kutuları, tüpler, kapsül ve kapaklar, kurumuş boya kutuları, aliminyum folyo ve
formlar.
Şöyle yapınız: Konservelerin keskin kapak kısımlarını konserve kutusunun içine doğru bükünüz. Havyar tüplerinin
kapaklarını çıkarmadan üzerlerinde bırakınız.
Dikkat! Boya ve yapıştırıcı artıkları içeren kutular, tehlikeli atıklar olarak bırakılır. Metal atıklar, tesisat atıkları,
tavalar ve ambalaj olmayan diğer ürünler, ya büyük çöplüklere götürülüp bırakılır yada günlük çöp olarak atılır.
Aliminyum kutular dükkanlara geri verilir.

CAM AMBALAJLAR

Örnek: Renkli ve renksiz camdan yaılmış cam şişe ve kavanozlar.
Şöyle yapınız: Kapsül, kapak ve tıpaları çıkarıp, tekrar kazanılmak üzere yapıldıkları maddelere göre ayırın.
Dikkat! Geri ödemeli 33 ve 50 cl’lik şişeler dükkanlara geri verilir. Porselen, seramik ve ambalaj olmayan diğer
cam atıklar, büyük çöplüklere ya da günlük çöp yerlerine atılır. Flüoresan ve ampüller cam olarak atılmamalıdır,
genellikle belediyenin tekrar kazandırma merkezlerine (kommunens återvinningscentraler) bırakılır. Daha etraflı
bilgi için lütfen oturduğunuz yerin belediyesine danışın.

GAZETELER

Örnek: Günlük ve haftalık gazeteler, dergiler, kataloglar, reklam yayınları, broşürler, mektup ve resim kağıtları.
Şöyle yapınız: Basılı yayınları toplama kaplarına koymadan önce, naylon torbadan çıkarın ve eğer varsa
üzerlerine yapıştırılmış reklam parçalarından arındırın.
Dikkat! Zarflar günlük çöplerle (yada varsa yakılacak çöplerle) atılır.

