
Çöpler nereye? 
Çöp çeşitleri hakkında bilgiler 

 
 
 

Mutfak çöpleri: 
 Meyve, zebze ve yemek artıkları 
 Et ve balık artıkları ve kemik (sakın bunları bu çöpe atmayınız) 
 Kahve ve çay posası, sallama çayı 
 Mutfak kağıdı 

Bahçe çöpleri: 
 Çim, yaprak, yabani ot, bitki ve çiçek artıkları 

 
☺ Bu organik çöpleri ya yeşil gıda çöp kabına (Biotonne' ye) atınız, ya da 
bahçenizde organik gübre olarak biriktirirsiniz. Bu çöpler çöp arabası tarafından 
kış aylarında iki haftada bir, yaz aylarında her hafta toplanacaktır. (Tarihleri 
Abfallkalender' den öğrenebilirsiniz). 
 

 Sadece gıda harici maddeleri olmayan gıda artıklarından yüksek kaliteli 
bir Kompost (organik gübre) oluşuyor. 
 
 

 
 

 İçecek ve konserve tenekeleri, kapaklar 
 Plastik (örneğin plastik torba, yoğurt kapları, şampuan şişeleri v.s.) 
 Temiz köpük kağıdı 
 "Verbund" ambalajları (örneğin meyvesuyu karton kutuları) 
 Alüminyum yaprağı ve kağıdı  

 
☺ Bu çöpleri sarı torbaya atınız. Taşıma dört ile altı haftada bir olacaktır. 
(Tarihleri Abfallkalender' den öğrenebilirsiniz). 
 

 Engellemek kıymetlendirmekten çok daha iyidir. Teklif edilen ambalajsız 
ürünlerden faydalanınız. 
 
 

 
 

☺ Boş cam ve şişelerinizi cam kontener' lere atınız. (Tarihleri Abfallkalender' den 
öğrenebilirsiniz). Bu kontener' ler üç ayrı renge ayırılmıştır (beyaz, kahve rengi, 
yeşil). 
 

 Mümkün olduğu kadarı ile bir kereden fazla kullanılan şişeleri tercih 
ediniz. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Mecmua, katalog 
 Karton kutuları 
 Kağıt artıkları 

 
☺ Eski kağıtlarınızı toplanmış halde karton kutuların ya da kağıt torbaların içine 
koyunuz. Taşıma altı haftada bir olacaktır. (Tarihleri Abfallkalender' den 
öğrenebilirsiniz).  
 

 Kağıtları devamlı iki taraflı kullanın! "Recycling" kağıdı kullanıp, değerli 
maddeler harcamaktan sakının! 
 

 
 

 Boya ve cila 
 Ev içinde kullanlan kimyevi maddeler, bitki ilaçları 
 Flörans lamba, enerji ampulleri 
 Pil 
 İlaç 

 
☺ Problemli çöpler sadece problemli madde toplama yerine getiriniz. (Tarihleri 
Abfallkalender' den öğrenebilirsiniz).  
 

 Problemli maddeler muhitimiz için çok zararlıdır, o yüzden lütfen 
münasıp bir çöp atımına dikkat ediniz! 
 

 
 

 Sigara izmariti, kül 
 Süpürge makinesi torbaları, süprüntü 
 Çocuk bezleri, adet bezleri, kulak temizlemesi v.s.  
 Ampul 
 Et ve balık artıklar ve kemik 

 
☺ Gri diğer çöp kabı iki haftada bir boşaltılacaktır. (Tarihleri Abfallkalender' den 
öğrenebilirsiniz).  
 

Sadece değerlendirilemiyen çöpleri gri çöp kabına atınız.  
 

Eğer daha sorularınız varsa, bizlere başvurabilirsiniz. 
 
Abfallberatung 
Tel.  07071 / 207-1310 bis -1315 ● Fax  07071 / 207-9-1303 
E-Mail: AWB@kreis-tuebingen.de ● Internet: www.abfall-kreis-tuebingen.de 
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