
KAĞIT ATIKLAR

Evet, lütfen: gazeteler, dergiler, kata-
loglar, broşürler, kitaplar, dosya kağıt-
ları, mektuplar, defterler ve telefon 
rehberleri, üstü kaplanmamış dondu-
rucu kartonları, kağıt torbalar, kutular 
(katlanmış ya da kağıt doldurulmuş 
olarak), oluklu karton

Büyük karton kutuları lütfen çöp toplama yerine 
götürün!

Hayır: Süt ve içecek kutuları gibi bileşik malzemeden 
yapılmış kutular, karbon ya da kopya kağıdı, kirli ya da 
yağlı kağıt, kaplamalı karton ambalajlar, kasa fişleri

ORGANİK ATIK BİDONU

Evet, lütfen: Kesilmiş ağaç, çalı, çim, 
bitki artıkları, yere düşmüş meyvalar, 
yapraklar, havuz bitkileri, baharatsız ve 
pişirilmemiş meyva ve sebze artıkları, 
bayat ekmek, kahve telvesi, çay artıkları

Hayır: Plastik torbalar, organik plastik torbalar ve diğer 
organik plastik ambalajlar, et, kemik, yemek artıkları, 
çapı 8 santimden büyük dallar, ağaç kökleri, yumur-
ta, süt ürünleri, elektrik süpürgesinden çıkan çöpler, 
kedi talaşı, cilalı ya da kaplamalı tahta, sorun yaratan 
maddeler, bileşik malzemeden yapılmış ürünler (çocuk 
bezleri, süt kutuları, toprak

BEYAZ CAM

Evet, lütfen: Renksiz depozitosuz şişeler ve 
konserve kavanozları (içinin boş olması yeterli-
dir), renksiz koyulaştırılmış süt şişeleri ve meşru-
bat şişeleri, renksiz cam kaplar, renksiz şarap ve 
alkollü içki şişeleri

Hayır: Renkli cam, vidalı şişe kapakları, kapsüller, 
mantar, kurşunlu şişe etiketleri (örneğin köpüklü şarap 
şişelerinde bulunur), kumlu taş şişeler, plastik şişeler, 
ayna, pencere camı,  düz cam, telli cam, ampul, por-
selen, seramik, kristal, su bardağı

RENKLİ CAM

Evet, lütfen: Renkli depozitosuz cam şişeler, 
hafif de olsa renklendirilmiş cam şişeler, şarap, 
kuvvetli içki ve meşrubat şişeleri 

Hayır: Beyaz cam şişeler, vidalı şişe kapakları, 
kapsüller, mantar, kurşunlu şişe etiketleri (ör-

neğin köpüklü şarap şişelerinde bulunur), kumlu taştan 
şişeler, plastik şişeler, ayna, pencere camı, düz cam, telli 
cam, ampul, porselen, seramik, kristal

PLASTİK ŞİŞELER, 
İÇECEK KARTONLARI, KUTULAR

Evet, lütfen: Plastik içecek şişeleri (PET 
şişeler), plastik gıda maddesi şişeleri 
(örneğin sirke, yağ, süt ürünleri) veya 
çamaşır ve temizlik deterjanı şişeleri, 
plastik vücut bakım krem vb. şişeleri, 
diğer plastik şişeler, örneğin soğutucu 

veya damıtık su şişeleri ve içecek kartonları (Tetrapak), 
içecek kutuları, konserve kutuları, metal folyolar, metal 
tüpler, metal kapaklar

Hayır: Tekrar kullanılabilen plastik şişeler, motor yağı, 
yağlayıcı ve yapıştırıcı şişeleri, plastik bardaklar, folyo-
lar, plastik torbalar, et kapları, strafor, köpüklü plastik, 
tahta, tekstil, bidon, kova, yemek pişirme kapları, 
aletler, kablolar, teller, musluklar, borular, çelik bantlar, 
boyalar, cilalar ve sprey kutuları vb.
Büyük plastik folyoları ve ayrıca sivri, havaleli ya da 
büyük metal parçalarını ve elektrik cihazlarını lütfen 
çöp toplama yerine götürün!

PROBLEM OLUŞTURAN MADDELER 
VE DİĞERLERİ

Problem oluşturan maddeleri, kullanılmış yemek 
yağlarını, pilleri, az enerji harcayan lambaları, küçük 
elektrik cihazlarını, lityum iyon aküleri (lütfen kutup-
larının üzerini yapıştırın) ve ilaçları lütfen bir problem 
oluşturan madde toplama yerine ya da çöp toplama 
yerine götürün. Ev kullanımı miktarında olmak koşulu 
altında havaleli çöpleri, büyük elektrik cihazlarını, tahta, 
strafor ve kartonları, bahçe atıklarını ve eski lastikleri 
lütfen bir çöp toplama yerine götürün.

ÇÖP MİKTARINI AZALTMAK İÇİN

Bozulmamış eski eşyaları tüm çöp 
toplama yerlerindeki 48er-Tandler-
Box kutularına atabilirsiniz. Böylece 

tabak, küçük mobilya, kullanılmış elektrikli cihaz, giysi, 
oyuncak gibi eşyaların değerlendirilmesi mümkün olur; 
bunları ucuz fiyatlarla 48er-Tandler‘den satın alabilir-
siniz.
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Viyana     
Çöp toplama 
yerleri
Çöp çıkarma.

2.,  Dresdner Straße 119*
10., Eva-Zilcher-Gasse 3
11., Johann-Petrak-Gasse 1
12., Wundtgasse/
 Jägerhausgasse
14., Wientalstraße 51
16., Kendlerstraße 38a*
17., Richthausenstraße 2

19., Grinzinger Straße 151*
21., Fultonstraße 10
21., Nikolsburgergasse 12
22., Percostraße 4
22., Mühlwasserstraße 2
23., Seybelgasse 7
23., Südrandstraße 2

Açılış saatleri: Pazartesi - Cumartesi 7-18 arası
  * Cumartesi 8-18 arası

Çöp telefonu: +43 1 546 48
MA 48‘in tüm tesislerine online olarak www.wien.gv.at/stadtplan
sitesi yardımıyla ve 48er uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz:




