
YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜ 
İÇİN ATIK AYRIŞTIRMA 

KILAVUZU

Aprica tarafından yönetilen hizmet

Hepimiz atıkları nasıl 
ayıracağımızı bildiğimizde 

Hayat güzelleşir
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DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
DÜNYA İÇİN KATKILARINIZ ÇOK 
ÖNEMLİ

ATIKLAR NASIL AYRIŞTIRILIR

Yiyecek içecek hizmeti aynı zamanda farklı kültürlerle, ekonomiyle, sosyal 
ilişkilerle meşgul olmak demektir. Yakın ve uzak birçok farklı dünyaya 
yemek yoluyla yaklaşmamıza imkan sağlayan sizin gibi birçok insan var. 

İşinizden kaynaklanan atıklar doğru şekilde ayrıştırılırsa geri kazanılabilir, 
geri dönüştürülebilir ve Aprica’da bizim çalışmalarımızla yeni kaynaklara 
dönüştürülebilir.

Bu kılavuzla belediye mevzuatını daha iyi 
anlamanıza ve işletmenizdeki atıkları 
daha iyi ayırarak atmanıza yardımcı 
olmayı arzu ediyoruz.
Burada atıkları doğru bir şekilde nasıl 
ayıracağınıza dair faydalı ipuçları ve 
Aprica’nın sağladığı hizmetler hakkında bilgi 
bulabilirsiniz. 

Çevreye saygılı davranış sözünüz için 
şimdiden teşekkür ederiz. 

Sizinki gibi yemek hizmetleri faaliyetleri EVSEL OLMAYAN HİZMETLER 
olarak adlandırılan gruba girer.

Aşağıda atıkların doğru şekilde nasıl ayrıştırılacağına ilişkin talimatlar 
bilginize sunulmaktadır. 
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YEŞİL ÇÖP KUTULARINA ATILIR YEŞİL ÇÖP KUTULARINA VEYA KARTON 
KUTULARA ATILIR

NELER ATILABİLİR:
• Mutfak atıkları, kalan çiğ ve pişmiş 

yiyecekler (fazla sıvılarını 
döktükten sonra)

• Evsel et ve balık atıkları (kemik ve 
kemik parçaları dahil)

• Peçeteler ve mutfak kağıt havluları
• Kompostlanabilirlik sertifikası 

olan kirli pizza kutuları (parçalara 
ayrılmış ve ambalaj üzerinde 
kompostlanabilir etiketli)

• Deniz ürünleri kabukları 
• Yumurta kabukları
• Meyve ve sebze atıkları (ağaç 

parçaları, dalları, kuru meyveler ve 
çekirdekleri dahil)

• Kahve telvesi 
• Demleme içeceklerin filtreleri 

(kahve, çay vb.)
• Tohumlar 
• Toplanmış, koparılmış çiçekler

NELER ATILABİLİR:
• Kutular ve kartonlar
• Kağıt ve karton ambalajlar
• Kağıt torba ve poşetler 
• Karton yiyecek tepsileri ve kutuları
• Gazeteler, dergiler ve defterler 

(üzerlerinde yapışkan, metal ve 
plastik olmayan)

• Içecek kutuları (süt, meyve suyu, 
soslar vs.)

• Karton yumurta kutuları
• Yemek kalıntısı olmayan karton 

pizza kutuları
• Içecek kartonları (Tetra Pak)

NELER ATILAMAZ:
• Plastik kaplanmış toplu taşıma 

biletleri 
• Alışveriş fişleri
• Kimyasal kağıt (faks kağıdı)
• Yağlı kağıt
• Pişirme kağıdı
• Yemek artıkları olan karton 

ambalajlar
• Plastik ve selefon kaplı kartonlar

BU SEMBOLLERİ TAŞIYAN TÜM 
KOMPOSTLANABİLİR MADDELER
• Poşetler, alışveriş torbaları, kağıt, 

biyoplastik gıda ambalajları, poşetleri 
ve kompostlanabilir dondurucu 
poşetleri

• Kompostlanabilir kapsüller ve filtreler
• Kompostlanabilir ve şeffaf veya 

şeffaf olmayan biyoplastikten (PLA) 
ve kompostlanabilir sertifikalı 
kartondan üretilmiş bardaklar, tabak 
takımı, ambalajlar 

NELER ATILAMAZ:
• Sigara izmaritleri
• Talaş ve toz
• Plastik poşetler 
• Genel atıklar ve sıvı atıklar

KAĞIT VE KARTONLARORGANİK ATIKLAR
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MAVİ ÇÖP KUTULARINA ATILIR

NELER ATILAMAZ:
• Seramik ve porselenden tabak ve 

bardaklar
• Cam seramiğinden kaplar (pyrex tipi)
• Kristalden bardaklar, sürahiler ve 

diğer objeler 
• Plastik poşetler
• Tehlikeli madde içerir etiketi olan 

spreyler 
• Akkor ampuller ile enerji tasarruflu 

ampuller 
• Neon tüp lambalar 
• Aynalar

NELER ATILAMAZ:
• Tükenmez kalemler 
• Şemsiyeler 
• Paspas ve matlar 
• Plastik mobilyalar ve objeler
• Kovalar 
• Tek kullanımlık eldivenler ve 

maskeler

NELER ATILABİLİR:
• Plastik şişeler 
• Plastik tabaklar ve bardaklar 
• Torbalar ve poşetler, plastik dosya 

gömleği, (selofan, yemek tepsileri, 
polistiren ve plastik yemek kapları 
dahil) 

• Hava kabarcıklı ambalaj malzemesi 
dahil paketleme için streç film 
ürünleri 

• Gıda ve kişisel bakım için şişe ve 
tüpler

NELER ATILABİLİR:
• Şişeler, kavanozlar ve cam kaplar
• Yiyecek saklamak ve dondurmak için 

konteyner ve kaplar
• Yiyecek için teneke kutular ve 

tüpler, içecekler ve likidler için 
konserve kutular

• Alüminyum folyo, teneke kutular, 
metal askılar

• Metal kapaklar
• Tehlikeli madde içerir etiketi 

olmayan spreyler
• Kahve cezveleri ve demleme aletleri, 

küçük metal objeler

CAMLAR VE METAL OBJELER PLASTİK MADDELER
SARI RENK VE ÜZERİNDE BARKOD OLAN 

ÇÖP TORBASINA ATILIR
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RENKSİZ, ŞEFFAF VE ÜZERİNDE BARKOD OLAN 
ÇÖP TORBASINA ATILIR

EĞER ATIKLARINIZIN HANGİ 
ÇÖP KUTUSUNA ATILACAĞINI 
BİLMİYORSANIZ...

Apricaspa.it websitesine girin ve PULIamo 
uygulamasını indirin; DOVE LO BUTTO bölümüne 
tıklayın; ürünü hangi çöp kutusuna atacağınızı bulmak 
için ürün üzerindeki barkodu tarayın.

NELER ATILAMAZ:
• Piller
• Yağlar
• Enerji tasarruflu ve neon ampuller
• Tekstil ürünleri

NELER ATILABİLİR:
• Boya kalıntıları olan kağıt ve 

kartonlar
• Gres
• Yağlı veya plastik katılmış kağıt ve 

kartonlar 
• Geri dönüştürülemeyen plastikler
• Plastik çatal bıçak takımı
• Tek kullanımlık maskeler ve lateks 

eldivenler
• Alışveriş fişleri
• Kırık tabaklar, bardaklar, fincanlar ve 

diğer porselen ve seramik objeler
• Aspiratör, elektrik süpürgesi 

filtreleri ve torbaları
• Sigara izmaritleri
• Kompostlanabilir olmayan kapsül 

kahveler

İşleme tabi kentsel atıkların yönetimi, kurallara uyumlu davranış ve çevre 
temizliğinin korunmasına ilişkin Bergamo Belediyesinin 5/2021 sayılı 
sendika yönetmeliğinde belirtilen basit talimatlara uyun.

Denetimlerde genel olarak aşağıdaki hususlar kontrol edilir:
Poşetlerin ve/veya konteynerların denetimi: doğru saatlerde ve 
yönetmeliğe uygun şekilde çıkarıldığı
Atıkların ayrıştırılmasının doğru şekilde yapılıp yapılmadığı 
Atıkların atılmasında kullanılan poşetlerin ve konteynerların doğru 
olup olmadığı

CEZA ÖDEME RİSKİNİ 
ALMAYIN

AYRIŞTIRILMAMIŞ ATIKLAR
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İŞİNİZE ÖZEL APRICA 
HİZMETLERİ

Sizinki gibi yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet sunan 
işletmeler için, normal haftalık çöp toplama hizmetine 
ek olarak talep üzerine etkinleştirilebilen ve yalnızca 
TARI ödemesi güncel olan kullanıcılara sunulan bir 
dizi özelleştirilebilir çözümümüz bulunmaktadır. 

EK HİZMETLER

Haftalık kağıt, karton, plastik, cam ve metal parçaların toplanması
Normal hizmetten daha yüksek sıklıkta veya farklı zamanlarda 
özelleştirilmiş atık toplama
Kullanılmış bitkisel yağ toplama 

NASIL REZERVASYON YAPILIR? 

Ek hizmetler apricaspa.it websitesinde işletmelere ayrılmış 
bölümde önceden belirlenmiş 
bir zaman çizelgesine 
göre form doldurularak 
talep edilebilir. 
Alternatif olarak 800437678 
numaralı ücretsiz telefon 
hattını arayabilirsiniz.

HATIRLAMANIZ GEREKEN 
KURALLAR ÇOK BASİT

Kirli peçeteler ve mutfak kağıtları ORGANİK atıklara atılır

Tüm yiyecek artıkları ORGANİK atıklara atılır

ORGANİK atıklar için sadece kompostlanabilir (gübrelenebilir) 

çöp torbası kullanın

Selpak türü kağıt mendiller kağıtlarla birlikte değil 

AYRIŞTIRILMAMIŞ ATIKLARLA atılmalıdır

Tetra Pak’tan üretilen konteynerlar KAĞITLARLA ATILIR

Kağıt yemek poşetleri (ekmek/meyve/sebze): temiz olanlar 

KAĞIT için olan çöp kutusuna atılabilir

Teneke kutular CAMLARLA ATILIR

Pizza kutuları: temizse KARTON/KAĞIT çöp kutusuna atılır, 

kirli ve kompostlanabilir sertifikalı ise (ambalaj üzerinde 

kompostlanabilir etiketli) ve parçalara ayrılmışsa ORGANİK 

atıklarla atılır, kirliyse ve kompostlanabilir sertifikalı değilse, 

AYRIŞTIRILMAMIŞ ATIKLARA atılır

Kapları ilgili çöp kutularına atmadan evvel boşaltınız

UNUTMAYIN: İşyerinizdeki çöpleri sokaktaki çöp kutularına 
atmayınız; onlar sadece şeker ve çikolata ambalajları, kağıt 
mendiller ve sigara izmaritleri gibi küçük çöpler içindir, şehrimizi 
temiz tutmamıza yardımcı olabilecek davranışları benimseyin.

!



Aprica SpA - Gruppo a2a
Sede Legale
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia 

Hepimiz katkıda bulunup 
atıklarımızı ayırdığımızda

Hayat güzelleşir

Daha fazla bilgi için:

apricaspa.it


