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where?
Hangisi
nereye
aittir?
													
												

Informationen in Englisch
Informationen in Türkisch

Artık çöp
bidonu

Organik atık
bidonu

Sarı çuval

Kağıt atıkları

Artık atık:

Mutfak artıkları:

Alışveriş ambalajları:

• Yerlerdeki toz çöpleri
• Elektrikli süpürge torbası
• Çoçuk bezleri
• İzmarit
• Kömür külü, odun külü
• Bayan pedi ve tamponlar
• Kulak çubukları, pamuk
• Duvar kağıdı parçaları
• Halı parçaları
• Deri
• Lastik
• Ampuller
• Terzi artıkları
• Mum vaksı artıkları
• Yırtık bayan çorapları
• Yara bandı ve sargı bezleri
• Mühür, mürekkep yastığı
• Tükenmez kalemler
• Jiletler
• Bisiklet lastiği
• Diş fırçaları
• Kullanılmış çakmaklar
• Basılmış resim ve dialar
• Elbise askıları
• Oyuncaklar
• Plastik borular
• Evrak koruyucusu (plastik)
• Dosya klasörü
• Kedi kumu
• Kurumuş boya artıkları
• Kirli strafor
• Video kasetleri

• Sebze ve meyve artıkları
• Kahve ve çay tortusu; ile
poşet ve filtreleri
• Yumurta kabukları
• Emici kağıtlar: Filtreli ve
kağıt peçeteler, naylon ve
cep mendili, kağıt havlu ve
servis peçetesi, kirlenmiş
gazeteler
• Yumurta ve meyve kartonu, ağaç tozundan yapılmış karton
• Buruşturulmuş kağıt
• Az miktarda, pişmiş yemek
artıkları
• Çürümüş, küflenmiş yemek artıkları
• Kemikler
• Saçlar ve tüyler
• Ağaç yünü (işlenmemiş
ağaç yünü)

Sokaktan toplama ve kağıt
atık bidonu

• Plastik kutular (örn.):
Şampuan şişeleri
• Eski kağıt, kalın kağıt,
Bulaşık deterjanı şişeleri
kartonaj
Süt mamülü bardakları
Gazeteler
Meyve, sebze ve et kutula- Dergiler
rı
Kataloglar
Broşürler
• Plastik folyolar
Yazı kağıdı ve defterler
• Paketleme malzemesi
Matbaa işleri
(örn.):
Zarflar
Süt kartonu ve meyve
Un ve şeker kesesi
suyu kartonu
Oluklu mukavvalar
Hazır çorba poşeti
Gri ve beyaz kartonlar
Kahve ambalajı
Deterjan kartonları
Şekerleme ambalajı

Bahçe artıkları:
• Bahçe etrafı ağaç kesintileri
• Süs ağacı kesintileri
• Çim kesintileri
• Bitki yaprakları
• Diğer bitki atıkları

• Alüminyum (örn.):
Macun tüpleri
Yoğurt kutusu kapağı
Çikolata folyosu
• Metal kutular (örn.):
İçecek kutuları
Konserve kutuları
Sprey kutuları (boş)
Su ve bira şişesi kapakları

Aktık çöp bidonunuzu ve organik atık bidonunu, sarı çuvalları yine kağıt
bidonlarınızı çöplerin toplanacağı/boşatılacağı gönlerde dışarı çıkarınız, bunları
alınacağı gün, en geç saat 6:00 da dışarı çıkarılıp toplanmaya hazır olmalı.
Çöp toplanma takvimi ve günleri için www.abfall-hdh.de bakınız.

Toplama konteyneri

• Cam atıkları
Beyaz cam
Kahverengi cam
Yeşil cam
(diğer renkli camlar da yeşil
cama ait)
• Metal kutular (örn.)
İçecek kutuları
Konserve kutuları
Sprey kutuları (boş)
Su ve bira şişesi kapakları
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