
 

 kağıt 

 kağıt torbalar 

 pizza kutusu 

(Kirli kutular organik atık 

kutusuna atılır) 

 karton 

 gazeteler 

 dergiler ve broşürler 

 Kitap 

 kataloglar 

 

atık kağıt 
Yeşil çöp kutusu 

 

organik atık 
kahverengi çöp tenekesi 

 

Artık atık 
Siyah çöp kutusu 

Atık kağıda şunlar girmemelidir: 
 

kağıt havlu, peçete ve mendil gibi 

kirli kağıtlar 

donmuş ambalaj 

duvar kağıdı kalıntıları 

pişirme kağıdı 

Fiş 

fotoğraf kağıdı 

 Meyve ve sebze gibi  

organik atıklar 

 kalanlar 

 yumurta kabukları 

 çay ve çay poşetleri 

 kahve kalıntıları 

 kemikler ve balık kılçığı 

 bahçe atıkları ve yaprakları 

 Saç 

 saksı toprağı 

 makyaj malzemeleri 

 kozmetik mendiller 

 kül ve sigara 

 hasarlı bulaşıklar 

 Ayna ve cam kırıkları 

 elektrikli süpürge torbaları 

 çocuk bezi 

 hasarlı oyuncak 

 kirli tekstiller 

 lastik 

 Mum atıkları 

Aşağıdakiler kompost kutusuna atılmamalıdır: 
 

kül ve sigara 

plastik ürünler 

tekstil 

çocuk bezi 

işlenmiş odun artıkları 
 

Bertaraf konusu ve atıkların ABC'si hakkında daha 

fazla bilgi www.ku-fichtelgebirge.de 

Aşağıdakiler artık çöp kutusuna 
atılmamalıdır: 

Elektronik ekipman 

piller 

hafif ambalaj 

moloz 

LED ve enerji tasarruflu lambalar 
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Atıkları uygun  

şekilde ayırın 

 

atık cam 
halka açık yerlerde konteynerler 

 

hafif ambalaj 
Sarı çöp kutusu 

(atık cam için özel kap yok) 

 aliminyum folyo 

 alüminyum ambalaj 

 ambalaj filmi 

 kutular 

 alüminyum kapak 

 süt ve içecek kartonları 

 yoğurt kabı 

 Şampuan ve bulaşık  

sabunu şişeleri 

 Depozito sembolü  

olmayan plastik şişeler 

 Ambalajdan strafor 

 Depozito sembolü olmayan 

cam şişeler 

 Kapaksız kutu 

 Cam gıda ambalajı 

 beyaz cam ve kehribar cam 

renge göre sıralanmalıdır 

 yeşil cam ve diğer renklerin 

camları yeşil cam olarak 

sınıflandırılır 

 

Aşağıdakiler sarı çöp kutusuna 
atılmamalıdır: 

Temizlik kovaları veya çocuk 

oyuncakları gibi plastik nesneler 
 

 

Sarı çöp kutusu hakkında daha fazla 
bilgi 
www.meine-gelbe-tonne.de 
www.muelltrennung-wirkt.de 

Aşağıdakiler cam kaplara 
atılmamalıdır: 

pencere camı 

kırık cam ve aynalar 

kurşun, kristal ve bardaklar 

ampuller 

vazolar 


