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Evdeki çöp ayırımı

Bu Belediyenizin ve Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (Cöp degerlendrime Sirketini) ortak faaliyetidir.
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Ambalajları aşağidaki maddelere göre ayırın: diğer çöpler:
Renkli ve 

Beyaz Camlar
Kağit ve 

Kartonajlar
Metal

Lütfen Plastik ve 
Ambaljları Öli Biyojen Çöpler Sorunlu Maddeler Kaba çöp Diğer Çöpler

Lütfen renki veya 
beyaz camları atınız

Lütfen Kağit veya 
Kartonajları atınız

Lütfen Metalları 
atınız

Lütfen Plastik ve 
Ambalajları atınız

Lütfen Öli 
atiniz

Lütfen sadece biyo-
jen çöpleri atınız

Lütfen problemli 
çöpleri atınız

Belli günlerde toplanan 
Kaba çöplere atilacaklar

Lütfen atık çöpleri 
atınız

Şişe ve cam çöpe 
atılmayacaklar

Kağit çöplere 
atılmayacaklar

Metal çöplere 
atılmayacaklar

Ambalaj ve plastik 
çöpe atılmayacaklar

Öli çöplere 
atılmayacaklar

Biyojen çöpe 
atılmayacaklar

Problemi maddelere 
atılmayacak.

Kaba çöpe 
atılmayacaklar

Çöp atıklarına 
atılmayacaklar

İçi oyuk camlar, 
örneğin şişeler, süslü 
parfüm ve kolonya 
şişeleri, gıda maddeleri  
şişeleri, kristal olmayan 
bardaklar atılmalıdır. 
Depozitli şişeler 
atılamalı ve yeniden 
doldurulmak için geri 
verilmelidir.

Gazeteler, dergiler, 
broşürler, posta ilanları, 
defterler, kitaplar, yazı 
kağıdı, kataloglar, 
zaeflar, kağıt torbalar, 
yazılmamış ve temiz 
kağıtlar, kartonlar, 
kutular ve mukavalar

Beyaz teneke kutular, 
meşrubat ve içki 
kutuları, konserve 
kutuları, madeni ince 
kağıtlar, meşrubat 
kapakları, macun, 
cila ve boyalardan 
temizlenmiş kutular, 
pıskırtıcı kutular

Plastik varaklar, 
içecek, kahve, 
dondurulmuş gıda 
maddeleri ambalajları, 
ilaç, bulaşik, temizlik, 
deterjan ve kozmetik 
amblajları

Kullanılmış sıvı ve katı 
kızartma yağları,
konserve yağları (ton 
balığı, sardalya, vs.),
eritilmiş tereyağı ve 
çeşitli hayvansal 
yağlar, 
kullanma süresi 
geçmiş sıvı ve katı 
yemek yağları

Meyve ve sebze 
artıkları, yumurta ka-
buklari, kahve ve çay 
artıkları ve torbaları, 
çiçek ve ağaç, kırıntıve 
kuruları, kıl, iplik, 
bahçe çöpleri ve kedi 
dışkısı.

Eski yağlar, pil ve akü-
ler, flöresan lambalar, 
leke gidericiler, tiner, 
kosmetikler, boya 
ve cilalar, dezenfek-
siyon ilaçları, kimyevi 
fotoğraf maddeleri, 
ilaçlar, asitler, küllü ve 
sodalı sular.

Yemek yağları

Ev ve mutfak aletleri, 
mobilyalar, halılar, 
spor aletleri ve çocuk 
arabaları kaba çöplere 
atılacaklar. Buz dolabı 
ve soğutcular kaba 
çöplere atılmayacak.

Yeniden değerlendi-
rilmeyecek çöpler, 
kırık porselan ve 
seramik, sigara külü 
ve izmaritleri, elektrik 
süpürgesi torbası, diş 
fırçaları, elbise askıları, 
külotlu çoraplar, çocuk 
kundaği ve bezleri, 
ampıl

kapaklar ve tıpaları, 
porselan kırıları, se-
ramik, pencere camı, 
ayna, telli cam, cam 
tabaklar ve ampuller 
atılmayacak.

Dondurulmuş gıda 
maddeleri ambalajı 
naylonarı, kopya kağıdı 
selülozlu ambalaj, du-
var kağıtları, meşrubat 
kutuları (Tetrapak), 
karbon kaĝidi, hijen 
kaĝidi

Ambalajlar, gaz tüpleri, 
püskürtücü kutular, 
icinde gaz kalmis ko-
vanlar, tencereler, 
tavalar, hurda

Ambalailar dan hariç 
cöpler atılmayacak. 
Örneğin çocuk oyun-
caklari, diş fırçaları, el-
bise askıları ve külotlu 
çoraplar atılmayacak, 
ciçek sakisı

mineral yağı, motor 
ve makine yağları, 
diğer sıvılar ve kimyevi 
maddeler, mayonez-
ler, yemek ve salata 
sosları, yemek artıkları 
ve diğer çöpler

Ve ambalaj çöpleri, 
elektrik süpürgesi 
torbası, çocuk kundaği 
veya bezleri, sorunlu-
maddeler ve atık çöpler 
atılmayacak, kedi 
kumu, sigara izmarit, 
kıl, elektrik sıpırgesi 
torbası

Macun ve benzeri 
maddeler, boya, cila 
ve temizlik kutuları 
atılmayacak. Çünkü 
bu tür çöpler yeniden 
değerlendirilecekler.

İnşaat moloz ve 
atıkları, kapılar, kapı 
perfazları, pencereler, 
yağ radyatörleri, araba 
parçaları, araba las-
tikleri, çöp atıkları ve 
problemli maddeler.

Yeniden 
değerlendirelecek 
çöpler. Örneğin amba-
lajlar, biyojen çöpler ve 
problemi maddeler.
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