Atıklarınızı doğru şekilde ayrıştırın!
Gelber
Sack

Artık çöp bidonu

Enerji bidonu

Kağıt bidonu

Sarı torba

İçine atılacak atıklar,
örn.:

İçine atılacak atıklar,
örn.:

İçine atılacak atıklar,
örn.:

İçine atılacak atıklar,
örn.:

İçine atılacak atıklar,
örn.:

• Süprüntü artıkları, elektrik
süpürge torbaları
• Kül, izmaritler, odun
kömürü
• Kedi kumu, köpek pisliği
• Hijyen ürünleri (örneğin
pamuk, kadın pedi)
• Diş fırçaları
• Keçeli kalemler, tükenmez
kalemler
• Kirli folyolar
• Kağıt peçeteler, kağıt
mendiller
• Aynalar, aynalı cam
• Ampuller (dikkat: enerji
tasarrufu ampullerinin
atılması yasaktır!)
• Duvar kağıdı ve yer
döşemesi artıkları
• Video ve müzik kasetleri,
CD, DVD, filmler,
fotoğraflar, plaklar
• Doğal ve suni deri eşyalar
(örneğin ayakkabı,
çanta, eldiven)
• Lastik ürünler (örneğin
eldiven)
• Köpük malzemeler
• Bisiklet lastikleri (iç ve dış
lastik)
• Bezler, temizlik bezleri,
bulaşık bezleri
• Sertleşmiş duvar boyaları
• Çocuk oyuncakları (pilsiz)
• Mum, mum artıkları
• İlaç artıkları
• Plastik ürünler (kova, kase,
çiçek saksısı)

• Meyve ve sebze atıkları
• Yemek artıkları (çiğ veya
pişirilmiş)
• Ekmek artıkları, unlu mamul
artıkları
• Son kullanım süresi dolmuş
gıdalar (ambalajsız!)
• Süt ürünleri artıkları, peynir
• Et ve salam-sucuk artıkları
• Balık artıkları, balık kılçıkları
• Kahve telvesi, kağıt filtreler
• Çay ve poşet çay
• Yumurta kabukları, yumurta
• Ceviz kabukları
• Çiçek artıkları
• Kağıt havlu
• Küçük ev hayvanlarının
saman/ağaç tozu artıkları
• Topraklı saksı bitkileri
(saksısız)
• Çit ve çiçek artıkları
• Dikenli gül artıkları
• Çim artıkları
• Yabancı ot, ağaçtan düşen
meyve artıkları
• İğne yapraklı ağaç artıkları,
yosun ve yaprak artıkları

• Gazeteler, dergiler
• Kağıt ve koli ambalaj
artıkları
• Koliler
• Prospektüsler
• Kataloglar
• Okul defterleri
• Yazı kağıdı
• Hediye kağıdı
• Mektuplar, zarflar
• Telefon rehberleri
• Kitaplar

Sadece metal, plastik ve kompozit malzemeden imal edilmiş
ambalaj artıkları!

• Depozitosuz şişeler
• Reçel kavanozları
• Konserve sebze
kavanozları
• Konserve meyve
kavanozları
• Küçük cam şişeler

İçine atılması YASAK
olan atıklar, örn.:
• Elektrikli ve elektronik
cihazlar
• Organik artıklar
• Ambalaj artıkları
• Kağıt, mukavva, karton
• Piller
• Zararlı madde içeren atıklar

İçine atılması YASAK
olan atıklar, örn.:
• Plastik poşetler
(biyolojik olarak
parçalanabilir/kompost
yapılabilir poşetler de dahil!)
• Köpek pisliği ve kedi kumu
• Hijyen ürünleri (örneğin
pamuk, kadın pedi)
• Kağıt mendiller
• Kül, izmaritler, odun kömürü
• Elektrik süpürgesi torbaları,
bebek bezleri
• Sokak süprüntü artıkları
• Deri artıkları

İçine atılması YASAK
olan atıklar, örn.:
• Duvar kağıtlar, duvar kağıdı
artıkları
• Hijyen ürünleri
• Kağıt mendiller
• Kağıt peçeteler
• Kirli kağıt
(örneğin yemek artığı
bulaşmış kağıt)
• Plastik kaplamalar
(örneğin prospektüs veya
katalog kaplamaları)
• Kaplamalı karton ve kağıtlar
(örneğin Tetrapak içecek
kutuları)
• Parşömen kağıdı

• Konserve ve içecek kutuları
• Metal kapaklar, gazoz
kapakları
• Boş sprey kutuları
• Alüminyum folyo,
alüminyum ambalajlar
• Süt, meyve suyu ve içecek
kutuları
• Vakumlu ambalajlar
(örneğin kahve ambalajları)
• Pet plastikler
(örneğin pet meyve ve
sebze kutuları)
• Depozitosuz plastik şişeler
(örneğin çamaşır ve bulaşık
deterjanı şişeleri)
• Plastik bardaklar
(örneğin yoğurt, margarin
kutular)
• Ambalaj köpüğü
(Kenar koruma köpüğü,
strofor parçacıkları)

Cam torbası:

Glas

İçine atılması YASAK
olan atıklar, örn.:
• Porselen, seramik, taş
ürünler
• Pencere camı
• Aynalı cam
• Cam bardak
• Kurşunlu kristal cam
• Cam elemanları
• Ateşe dayanıklı cam
(Ceran)
• Cam tava kapakları
• Şişe ve kavanoz kapakları
• Ampuller
• Enerji tasarruf ampulleri
• Fluoresan lambalar

İçine atılması YASAK
olan atıklar, örn.:
• Aşırı kirli ambalaj artıkları
• Doğal ve suni deri ürünleri
(örneğin çantalar)
• Sünger malzemeleri
(örneğin bulaşık süngeri)
• Sökülmüş atıksu gider
boruları
• Yapı stroforu (köpüğü)

• Kullanılmış buzdolabı ve derin dondurucular, ısı pompaları, ısı pompası kurutucuları, yağlı radyatör gibi aletler Becker firmasının
06303/804-220 nolu telefonunu aradığınızda ücretsiz olarak evinizden alınacaktır.
• Elektrikli ve elektronik cihazların bertaraf edilmesi: Eisenberg, Winnweiler, Mannweiler-Cölln çöp depolama merkezlerine ve Marnheim’da
bulunan teslim alma merkezlerine teslim edilebilir veya büyük boyutlu eşya atık toplama (Sperrmüll) tarihinde toplanır.
• İnşaat molozları inşaat molozu teslim alma merkezinde bertaraf edilebilir (www.donnersberg.de sayfasına bakınız).
• Zararlı madde içeren atıklar mobil atık toplama araçlarına verilebilir.
Bunun dışında sorularınız var mı? Aşağıdaki telefon numaralarını aradığınızda size memnuniyetle yardımcı oluruz:
Bayan Dejon  06352 / 710-142 • Bay Löber  06352 / 710-110 • Bayan Dilg  06352 / 710-138

