Çöpün bertaraf edilmesi
Çöpü doğru ayrıştırma
Evet



A k Kağıtr
Gazeteler, dergiler, not kağıtlari, broşürler, ambalaj kağıtları, kataloglar, kartonlar, karton kutular, sigara kutuları (folyosuz), dosya kağıtları,
okul de erleri, yumurta kutuları, un ve şeker
ambalajı gibi kağıt torbalar, veya ekmekcik

Plas k Ambalajlar (boş)
Salam ve peynir ambalajları gibi şrink ﬁ lm ve
plas k torbalar, streç ﬁ lm, takviye ürün torbaları,
diş macunu veya banyo köpüğü ambalajları
gibi plas k tüpler ve şişeler, yoğurt, kaymak,
margarin veya lor peyniri ambalajı gibi plas k
kutular, ilaç ambalajları, sebze, meyve, yumurta veya et ambalajları gibi strafor ambalajlar ve
kalıp parçaları, süt ya da meyve suyu ambalajları
gibi plas k veya alüminyum kaplı kartonlar

A k Cam ve Metal (boş)
Depozitosuz şişeler, konserve kavanozları,
ilaç şişeleri, hardal kavanozları, sirke, bitkisel yağ, ketçap, salata sosu şişeleri, baharat
kavanozları, konserve kutuları, sprey kutuları,
yoğurt kapağı ve alüminyum mu ak malzemeleri gibi alüminyum eşyalar, bisküvi kutuları,
şişe kapakları ve vidalı kapaklar

Organik çöp
Meyve ve sebze ar kları, yumurta ve ndık
kabukları, çay poşe , kahve telvesi, evlerde
genelde oluşan miktarlarda bozulmuş veya
haşlanmış yemek a kları, çicek a kları (kesilmiş
çicek veya vazo çiçekleri), bahçelerde açıp solmuş
olan çiçekler, yabani ot, çalı ve yeşillik ar kları,
biçilmiş çim, küçük miktarlarda ağaç veya çalı
a kları, saç, tüy, saman

Diğer a klar
Bebek bezi gibi her türden kullanılmış hijyen
ürünleri, kullanılmış bandaj malzemeleri, elektrik
süpürgesi torbaları, ampuller, süpürme çöpü, sigara izmaritleri, seramik, porselen, Plas k eşyalar
(ambalaj olmayanlar), vak geçmiş kozme k
ürünleri, kül (soğuk)

Sorunuz
mu var?

Hayır

Türkisch [türkçe]

X

Mavi çöp bidonuna a lmaması
gerekenler
Duvar kağıtları, kullanılmış ev işi bezleri
veya kağıt mendil, karbon veya kopya
kağıdı, CD, DVD, şampuan numuneleri
(diğer a k kutusuna)

Sarı çöp torbasına girmemesi
gerekenler
Strafor tavan panelleri veya yalı m malzemeleri, tek kullanımlık şırıngalar, diğer
plas k eşyalar, video ve müzik kasetleri,
oyuncak, su boruları, dosyalama raﬂ arı
(diğer a k kutusuna)

Geri dönüşüm konteynırına
a lmaması gerekenler
Düz cam, kristal cam, seramik, porselen,
ampuller (diğer a k kutusuna), tasarruﬂ
u ampuller, ﬂ oresan ampuller, elektrikli
aletler, kablo, emaye kaplı metaller
(diğer a k kutusuna), şarap şişelerinin
kurşun bazlı folyoları, araba veya bisiklet parçaları (belediye a k deposuna,
hurdacıya)

Organik çöp bidonuna
a lmayacaklar
Çiğ et, çiğ balık, kemik ve kedi tuvaletlerine serpilen kepek (a k çöpe), gıda
maddelerinin ambalajları, plas k poşet
- gübrelenemeyen sente k poşetler dahil
(toplanan diğer a klara), dışkı, hayvan
leşleri, hayvansal yan ürün barındıran
yemek a kları (bunların ayrı bertaraf
edilmesi yasal olarak öngörülmüştür!)

Gri a k çöp bidonuna
a lmaması gerekenler
Geri dönüştürülebilir malzemeler, zararlı
maddeler, yeşil a klar (münferit toplama
yerlerine), elektrikli aletler
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