Landkreis
Esslingen
Ne nereye ait? Bir bakışta doğru ayırma şekilleri

RESTMÜLL

PAPIER

BIOMÜLL

BLAUE
TONNE

WEISSGLAS
Recyclinghof

Normal Çöp

Organik Atıklar

Gri Çöp bidonu
Her 2 ile 4 haftada bir boşaltılıyor

Kahverengindeki her iki haftada bir
boşaltılıyor (Haziran ayından Eylül
ayına kadar hafta bir)

Elektrikli süpürge torbaları
Çocuk bezleri
Sokak süpürülmesi
Sigara izmaritleri
Kül
Odun
Bayan bezi ve tamponları
Duvar kağıdı parçaları
Plastik halı parçaları
Lastik
Aydınlatma (lambası,
ampul)
Dikiş malzemeleri artıkları
Band ve kaza sargıları
Diş fırçaları
Elbise askıları (plastik)
Çocuk oyuncakları
Mum
Deri malzemeler
Kemikler
Küçük ev hayvanları pisliği, kuş
Kedi (altkumu)

BRAUNGLAS

GRÜNGLAS

Sarı Torba/Bidon

Eski Kağıt / Karton

Eski Şişeler

Sarı (torba/bidon) her iki haftada bir
boşaltılıyor

Mavi her 4 haftada bir boşaltılıyor,
veya Toplama/işleme
yerlerinde / tesislerinde

Yeniden değerlendirme tesisleri
veya konteyneri

Ambalajlar

Sebze ve meyve artıkları
Saksı çiçekleri
Kahve filtresi ve çay poşetleri
Kuru yemek artıkları
Bayatlamış ekmek
yumurta kabukları
Ağaçtan düşen meyveler
Ağaçtan düşen yapraklar
Kesilmiş çimen
Küçük miktarda kesilen
çalılar
Buruşturulmuş kağıt
Et, salam ve peynir artıkları

Yoğurt kutuları
Plastik şişeler
Strapor kablar
Plastik folyeler
Plastik poşetler
Konserve kutuları
İçecek kutuları (geri dönüşsüz)
İçecek kartonları (süt ve meyve
suyu kutusu)
Macun, ilaç tüpleri
Aluminyum folyeler
Su, şarap ve bira şişe
kapakları

Önemli!
 Lüftfen sadece mutfak ve
bahçe çöplerini doldurunuz!
 Içine sıvı madde dökmeyiniz
 Tüm yemek artıklarını
gazete kağıtlarına sararak atınız
 Biyolojik bidon için plastik
poşetler kullanmayınız!

Önemli!
 Bütün ambalajların tam olarak
boşaltılmış olması gerekmektedir

Gazete, mecmualar
Katalog, broşürler, el ilanları
Yazı kağıdı
Matbaa kağıtları
Zarflar
Kağıt Poşetler
Çamaşır yıkama tozları
kartonları

recel, turşu, bal, ve saklama
kavanozları
yemek yağı için kullanılan
cam şişeler, sirke, sos, bir
kez kullanibilen şişeler
Dikkat:
 Ayna camları, düz camlar,

ateşe dayanıklı camlar, porzelen ve
seramikler normal çöpe atılmalı

 Mavi veya kırmızı şişeler

yeşil şişe bölümüne atılmalı

Bilgi için aşağıdaki telefonu
arayailirsiniz:

 0800 9312526
(Sabit hattan yapılan telefon
görüşmeleri ücretsiz)

Abfalltrennung türkisch

