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HERKES GERİ DÖNÜŞTÜRÜRSE
HERKES KAZANIR

Kullandığınız ambalajları ve okuduğunuz
gazeteleri geri dönüştürme konteynerlerine
atarak büyük bir başlangıç yapabilirsiniz.
Eski bir şişe kapağı, araba kaportalarında
kullanılmak üzere yeni bir metal saca
dönüştürülebilir. Boş bir deterjan kutusu örneğin
yeni bir ayakkabı kutusu olabilir. Dünün gazeteleri
yarının manşetlerine dönüşebilir. Doğanın ham
maddeleri tekrar tekrar kullanılır, dolayısıyla büyük
miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Hepimiz
böylece içinde yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer
haline gelmesine yardımcı olabiliriz.
GERİ DÖNÜŞTÜRME

Toplanan tüm ambalajlar ve gazeteler geri dönüştürülerek yeni
ambalajlar ve ürünler elde edilir. Plastik ambalajlar örneğin mutfak
fırçaları, çiçek saksıları ve plastik torbalar için malzeme olarak
kullanılabilir. Cam ve kâğıt ambalajlar daha çok yine ambalajlara
dönüştürülür. Metal ambalajlar ise takviye çubuklarına; eski gazeteler
kâğıt havlulara veya yine gazetelere dönüştürülür.

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU

İsveç'te üretici sorumluluğu olarak adlandırdığımız bir kural var. Bu
kurala göre, ambalaj ve gazete üreten ve satan şirketler, ürünlerini
toplamak ve geri dönüştürmekten sorumludur. Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI) olarak bu şirketler adına çalışıyoruz. Sizin için
geri dönüştürmeyi kolaylaştırıyor ve aynı zamanda geri dönüştürmenin
çevre üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarıyoruz. Ancak, bu
konuda başarılı olmak için yardımınıza ihtiyacımız var.

GERİ DÖNÜŞTÜRME
İSTASYONLARI

FTI, İsveç genelinde bulunan tüm insansız geri dönüştürme
istasyonlarından sorumludur. Gazete ve plastik, kâğıt, metal ve
cam ambalaj atıklarınızı geri dönüştürme için buralara getirmeniz
gerekmektedir. Ortak bir geri dönüşüm noktasına sahip bir sitede
yaşıyorsanız ambalaj ve gazete atıklarınızı bu noktalara götürmelisiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ

www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation web sitesinde size en yakın
geri dönüştürme istasyonunu bulabilir ve bu istasyonun ne zaman
boşaltıldığını ve temizlendiğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca atıkları ayırma
kılavuzları, geri dönüştürme videoları, ipuçları ve öneriler ve şirketimiz
hakkında daha fazla bilgiyi bu web sitesinde bulabilirsiniz.
Gazete ve ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi hakkında sorularınız
varsa lütfen kontakt@ftiab.se e-posta adresinden veya 0200 88 03 11
numaralı telefondan bize ulaşın. Büyük hacimli atıklar, kompostlama,
elektrikli ve elektronik ürün atıkları veya diğer atıklarla ilgili sorularınız
için lütfen ilgili kurama başvurun veya www.sopor.nu adresinden daha
fazla bilgi edinin.

Daha fazla atık ayırın
Mümkün olduğunca fazla miktarda atığı geri dönüştürmek için yardımınıza ihtiyacımız var.
Ambalajlar tamamen boş ve mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Birden fazla malzeme içeren
ambalaj atıklarınız varsa bunları içeriğinde en fazla bulunan malzemeye göre ayırın.
Teşekkür ederiz.
PLASTİK AMBALAJLAR
Örnek: Şişeler, kutular, plastik torbalar, ürün torbaları, plastik tüpler, cips paketleri ve
polistren.
Varsa tapaları ve kapakları çıkarın. Farlı tiplerde plastik ambalaj atıkları içeren
poşetinizi ayrı olarak duran konteynerlere boşaltın. Böylece daha sonraki geri dönüşüm
aşamalarını kolaylaştırmış olursunuz.
Ambalajlar dışındaki plastik ürünler, örneğin mobilya ve oyuncaklar büyük hacimli
atıklar veya evsel atık olarak ayrılmalıdır. Depozitolu şişeler, mağazaya götürülerek para
iadesi alınmalıdır.

KÂĞIT AMBALAJLAR
Örnek: Makarna kutuları, süt ve içecek kartonları, kâğıt torbalar, ayakkabı kutuları, tuvalet
kağıdı ruloları ve karton kutular.
Düzleştirin ve ikiye katlayın. Yerden tasarruf etmek için küçük ambalajları büyük
ambalajlar içine koyun.
Zarflar evsel atık veya tutuşabilir atık olarak ayrılmalıdır. Gazeteler, reklam broşürleri
ve benzeri atıklar gazete konteynerine atılmalıdır.

METAL AMBALAJLAR
Örnek: Teneke kutular, boş sprey şişeleri, tüpler, şişe kapakları ve diğer kapaklar ve boş boya
tenekeleri.
İnce teneke kutulardaki keskin kapakları içe katlayın. Tüplerdeki kapağı/tapayı
çıkarmayın.
Boya veya yapıştırıcı içeren teneke kutular, tehlikeli atıklar olarak ayrılmalıdır. Ambalaj
atıkları dışında hurda metal, sıhhi tesisat parçaları, kızartma tavaları ve diğer ürünler
büyük hacimli atık veya evsel atık olarak ayrılmalıdır. Depozitolu kutular, mağazaya
götürülerek para iadesi alınmalıdır.

CAM AMBALAJ ATIKLARI
Örnek: Renkli veya şeffaf cam şişeler ve kavanozlar.
Kapakları, tapaları vb. çıkarın ve malzemesine göre ayırın. Renkli ve şeffaf cam ambalaj
atıklarını doğru konteynere atın.
Depozitolu şişeler, mağazaya götürülerek para iadesi alınmalıdır. Ambalaj atıkları
dışında porselen, seramik ve diğer benzeri atıklar büyük hacimli atık veya evsel atık
olarak ayrılmalıdır. Ampulleri ve flüoresan lambaları genellikle yakınınızdaki bir
personelli geri dönüşüm merkezine götürmeniz gerekir.

GAZETELER
Örnek: Günlük ve haftalık gazeteler, dergiler, kataloglar, reklam broşürleri, ajandalar ve yazı/
karalama kâğıtları.
Plastik bandı ve reklam çıkarmalarını çıkarın.
Zarflar ve ciltli kitaplar evsel atık veya tutuşabilir atık olarak ayrılmalıdır. Kağıt torbalar,
kartonlar ve benzeri malzemeler kağıt ambalaj atıkları konteynerine atılmalıdır.

