türkisch

Çöpleri ayırmak – Nasıl olduğunu bilmeli
Mavi kağıt bidonu

AŞAĞIDAKILER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILIR:

–	Gazeteler, dergiler, kataloglar, prospektüsler
–	Mektuplar, mektup zarfları
–	Fomülerler, bilgisayar kağıtları
–	Okul defterleri, kaplanmamış kitaplar
–	Katlanmış karton kutular, yapıştırma bandı olmadan
ambalaj kağıtları
–	Temiz kağıt torbalar
– Kağıttan olan ambalajlar

AŞAĞIDAKİLER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILMAZ:

–	Kirli veya kaplamalı kağıtlar
Lütfen artık çöp bidonuna atınız
–	Balmumu kağıtları
Lütfen artık çöp bidonuna atınız
–	Kendiğinden yapışan folyalar
lütfen artık çöp bidonuna atınız
–	Karbonsuz kopya kağıdı
Lütfen artık çöp bidonuna
atınız
–	Duvar kağıdı artıkları
Lütfen artık çöp bidonuna
atınız
–	Süt veya içecek ambalajları (Tetrapak) ve kaplanmış
kaymak ve yoğurt kutuları
Lütfen değerli madde
toplama yerlerine veriniz		

Kahverengi biyolojik bidon

AŞAĞIDAKILER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILIR:

–	Sebze, salata ve meyve artıkları (çiğ ve pişmiş)
–	Et ve balık artıkları (çiğ ve pişmiş)
–	Patates, yumurta, fındık ve meyve kabukları
–	(Bayat) ekmek ve hamur işleri
–	Kahve telvesi, kahve filtresi ve kahve pedleri
–	Çiçek ve bitkiler (saksısız), çiçek toprağı
–	Kesilmiş gazel, çimen, ağaç ve çalı dalları
–	Nemini emmesi için küçük miktarlarda gazete kağıtları ve
kağıt mutfak bezleri
AŞAĞIDAKİLER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILMAZ:

–	Plastik poşetler, gübrelenebilir çöp torbaları
– Cam
–	Hijyen kağıtları, çocuk bezleri
– Kül
–	Kedi veya küçük hayvan kumu
–	Noel ağaçları
Lütfen değerli madde toplama yerlerine
veriniz
–	Kaba veya büyük ağaç/çalı kesitleri
Kendi bahçenizde
doğrama hizmeti
Bilgi merkezi (i) / Arka sayfa
–	Taş ve inşaat molozu
Lütfen değerli madde toplama
yerlerine veriniz (Azami 0,1 metreküp)

Gri artık çöp bidonu

AŞAĞIDAKILER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILIR:

–	Elektrikli süpürge torbası, sokak süprüntüsü, kül, sigara
izmaritleri, kedi ve küçük hayvan kumu
–	Boyacı folyası, halıfleks artıkları, duvar kağıtları
–	Çocuk bezleri, hijyen kağıtları
–	Kurumuş boyalar
Poşetlere koyulmuş olarak
–	Kirli veya kaplamalı kağıtlar, balmumlu kağıtlar ve karbonsuz
kopya kağıdı

AŞAĞIDAKİLER MAVİ KAĞIT BİDONUNA ATILMAZ:

–	Metal, cam veya plastikten olan ambalajlar
Lütfen değerli
madde toplama yerlerine veriniz
–	Elektrikli küçük ev aletleri, eşya çöpü, hurda metal ve inşaat
molozu
Lütfen değerli madde toplama yerlerine veriniz
–	Floresan, enerji tasarruf ampulleri, boyalar, solventler, piller
ve aküler gibi sorunlu maddeler
Lütfen zehirli madde toplama aracına veya değerli madde toplama yerlerine veriniz
–	Süt veya içecek kutuluları (Tetrapak) ve kaymak veya yoğurt
kutuları
Lütfen değerli madde toplama yerlerine veriniz
–	İyi korunmuş eski kıyafetler
Lütfen turunç renkli eski
kıyafet kutusuna atınız

Çöpleri ayırmak – Nasıl olduğunu bilmeli
Kahverengi biyolojik bidon
–	Küçük kahverenkli biyolojik bidonun içine biraz gazete kağıdı yayınız
Bidonun temiz kalmasını ve
daha az nem oluşmasını sağlamaktadır
–	Lütfen biyolojik bidona plastik poşetler atmayınız!
Plastikler gübrelenemez
–	Çim kesitlerini mümkün olduğunca kuru bir şekilde
biyolojik bidona atınız
–	Biyolojik bidonu sıcak yaz aylarında serin ve gölge
bir yere koyunuz
–	Almanya’da aslında halen yenilebilecek çok fazla
gıdalar dikkatsiz bir şekilde çöpe atılmaktadır. Bu
nedenle lütfen sadece kaçınılmaz yemek artıklarını
biyolojik bidonda imha etmeye özen gösteriniz.
Bu şekilde Münih’in biyolojik çöpünden Münih
için toprak yapılmaktadır

Mavi kağıt bidonu
–	Kartonları parçalayınız veya katlayınız
–	Kağıttan olmayan ambalaj parçalarını (plastik kulp
veya yapışkan bantlar gibi) çıkartınız
–	Kağıdı tamamen bidonunun içine atınız
Aksi
takdirde ıslanır ve tekrar değerlendirmek için
kullanılamaz
–	Bilgileri koruma gerekçelerinden dolayı kağıt bidonuna atılamayan kağıtları, dosyaları imha etme
firmalarına veriniz
Gri artık çöp bidonu
Eğer sizin istisna bir durumda artık çöp bidonuna
sığacağından daha çok çöpünüz oluşacak olursa, o
zaman lütfen gri renkteki çöp çuvallarımızı kullanınız.
Bir çuval 70 litre çöp almaktadır. Bu çuvalın tanesi
6 Euro’dur ve toplama ve imha masrafları dahildir.
Lütfen ağzını sıkıca bağladığınız çuvalı artık çöp
bidonunuzun yanına koyunuz.
Gri renkteki çöp çuvallarını aşağıdaki yerlerden
satın alabilirsiniz:
–	Çöp Ekonomisi İşletmesi’nin bilgi merkezinden
(sadece EC kartı)
–	Değerli madde toplama yerlerinden (sadece EC
kartı)
–	Marienplatz’daki Belediye Binası’nda (Rathaus
bulunan Stadt-Information yerinden (sadece nakit
ödeme). Adresler ve mesai saatleri
Infocenter (i)

Başka sorunuz var mı?
Size memnuniyetle
yardımcı oluruz.
DAHA FAZLA BILGI:

(i) İnfocenter: Telefon: 089 233-96200
Pazartesi - Perşembe saat 8-16 arası
Cuma saat 8-14 arası
Telefaks: 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Broşürleri ve katlanır el ilanlarını internet üzerinden, belediye binasındaki Stadt-Information yerinden
veya doğrudan Çöp Ekonomisi İşletmesi’nden temin
edebilirsiniz.
YAYINLAYAN:

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
Tasarım: RED GmbH, München/Krailing
Baskı: Bavaria-Druck GmbH, München
Durum: Mart 2017
% 100 geri dönüşüm kağıdına basılmıştır
www.awm-muenchen.de

