
ÇÖP AYRIMI

Doğru çöp ayrımı –
hangi bidona hangi çöp atılır?

n Kül
n Foto ̆graflar
n Hijyenik maddeler
n Kedi ve küçük hayvan kumları
n Süprüntü
n Seramik/Porselen
n Tam olarak boşaltılmamış ambalajlar
n Flaster, sargı bezleri

n Elektrikli süpürge torbaları
n Duvar kâğıdı artıkları
n Bozulmuş gıda maddeleri
n Kirli hijyenik bezler (Örneğin, 

mendil ve mutfak bezleri)
n Bebek bezleri
n Diş fırçaları
n Sigara izmaritleri

n Plastik: Örneğin, yoğurt kapları, köpüklü 
maddeler, plastik şişeler, bardaklar, oyuncak-
lar, sulama ibrikleri, bahçe hortumları, plastik 
taslar

n Bileşik maddeler: Örneğin, süt ve meyve suyu 
kapları, vakumlu ambalajlar 

n Metaller: Örneğin, yoğurt kapakları, çikolata 
folyoları, tüpler, içecek kutuları, konserve ku-
tuları, kapaklar, tam olarak boşaltılmış boya 
ve sprey kutuları, çatal bıçak takımı, aletler, 
telli ağlar, tencereler, tavalar

 

Değerli madde bidonuna atılmayanlar:

n Elektrikli küçük aletler 
n Camlar
n Kağıtlar
n Tekstiller
n Tam olarak boşaltılmamış boya ve sprey kutuları
n Kasetler, filmler ve CD’ler
n Piller

Ev çöp bidonu

Değerli madde bidonu
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n Bir defa kullanılan şişeler
n Konserve kavanozları
n Reçel kavanozu 
Lütfen, beyaz, kahverengi ve yeşil cam olarak 
ayırın (Bunların dışında olan renkler: Örneğin, 
mavi camı yeşil cam konteynerine atın)

Kullanılmış cam olarak atılmayanlar:

n Telli camlar
n Pencere camları
n Ateşe dayanıklı camlar
n Tuğla olarak yapıda kullanılan camlar
n Cam çerçeveler
n Ampuller, enerji tasarruf lambaları
n Seramikler
n Floresan aydınlatıcılar
n Optik camlar

n Mektup zarfları
n Broşürler
n Kitaplar (Plastik ciltli olmayanlar)
n Kartonlar
n Katologlar
n Un ve şeker torbaları
n Mukavvalar
n Yazı ve bilgisayar kağıtları
n Gazeteler, mecmualar, prospektüsler

Eski kağıt bidonuna atılmayanlar: 

n Bir defa kullanılan karton sofra takımı
n Fotoğraflar
n I

.
çecek kapları

n Hijyenik kağıtlar
n Özel kağıtlar (Örneğin, parşomen kağıdı, fotoğraf kağıdı)
n Duvar kağıtları

Kullanılmı̧s cam konteynerleri

Eski kağıt bidonuna atılanlar
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n Kesilen ağaç ve budak parçaları
n Çiçek toprağı
n Yumurta kabukları
n Sebze atıkları (pişirilmemiş)
n Saçlar/Tüyler
n Filtreleriyle kahve telvesi
n Ağaç yaprakları
n Fındık, fıstık ve ceviz kabukları
n Meyve kabukları
n Testere unu (işlenmemiş)
n Nebat ve çiçek atıkları
n Sallama çay poşetleri

Karma gübre yığınına atılmayanlar/
Çabuk karma gübre yapıcısına atılmayanlar: 

n Küller 
n Elektrikli süpürge torbaları
n Et ve balık atıkları
n Küçük hayvan dışkıları
n Bozulmuş veya pişirilmiş besin maddeleri
n Sigara izmaritleri
n Turunçgiller

Karma gübre yığını/Çabuk karma gübre yapıcısı

Biyolojik atık bidonu

Biyolojik atık bidonu
n Ağaç ve çalı kıyıkları
n Çiçek artıkları
n Yumurta kabukları
n Gıda artıkları, pişirilmiş olanlar da dahil  

(yerine göre gazeteye sarılmış)
n Balık kılçıkları
n Sebze artıkları
n Kemikler
n Ağaç yaprakları
n Fındık, fıstık ve ceviz kabukları
n Narenciye kabukları da dahil olmak üzere  

meyve artıkları
n Bitki artıkları
n Kesilmiş çim
n Çay posası ve torbası
n Kahve telvesi (filtre dahil)
n Bozulmuş gıda maddeleri (ambalajsız)

Biyolojik atık bidonuna atılmaz:
n Küller
n I

.
şlenmiş ahşap

n Toprak, kum
n Dışkı
n Kedi ve küçük hayvan kumları
n Çakıl, taş
n Plastik, folyo, poşet
n Deri, tekstiller
n Metaller, alüminyum folyo, teneke kutu
n Elektrikli süpürge torbaları
n Bileşik paketler
n Çocuk bezi ve hijyen atıkları
n Sigara izmaritleri
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Recyclinghof/Geri 
Dönüşüm Tesislerimiz

Bilgi hattı  (0203) 283 - 30 00
Müşteri hizmetleri (0203) 283 - 40 00
Büyük eşya atımı (0203) 283 - 50 00
Faks  (0203) 283 - 50 10 
 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Schifferstraße 190
47059 Duisburg
E-Mail: info@wb-duisburg.de 
www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de

 www.facebook.com/wbd.aoer
 www.twitter.com/WBD_AoeR_News

Önemli telefon  
numaraları

Recyclinghof/Geri Dönüşüm Tesisi Nord
Im Holtkamp 84
47167 Duisburg-Röttgersbach

Recyclinghof/Geri Dönüşüm Tesisi Mitte
Zur Kupferhütte 10
47053 Duisburg-Hochfeld

Recyclinghof/Geri Dönüşüm Tesisi Süd
Kaiserswerther Straße 210 – 212
47259 Duisburg-Huckingen

Recyclinghof/Geri Dönüşüm Tesisi West
Schauenstraße 40
47228 Duisburg-Rheinhausen
 
 
Mesai saatlerimiz
Pazartesi – Cumartesi günleri  8.00 – 18.00


