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SIZIN IÇIN ÖNEMLI ÖNERILER!

LÜTFEN BINA SAKINLERINI 
DE BILGILENDIRIN.

BAŞKA SORULARINIZ VAR MI?

Değerli maddeler 
ve çöpler 

Nereye 
DOĞRU AYIRMA 
IÇIN ÖNERILER

  Çöp toplama gününde çöp bidonları, sarı çuvallar  
ve eşya çöpleri en geç saat 06.00 ya kadar sokak 
kenarına çıkartılmak zorundadır. 

  Biyolojik bidon, artık çöp bidonları ve sarı çuvalları gü-
neş altına koymayınız. Böylece kokuları ve çürümeleri 
önlemiş olursunuz. 

  Çöp bidonuna ıslak çöpler atmayınız. Nemli çöpleri ve 
yemek artıklarını en iyisi bir gazete kağıdına sarınız

  Tamamen boşaltılabilmesi için, lütfen çöpleri çöp 
 bidonuna fazla sıkı bastırmayınız. 

  Biyolojik çöplerinin ön ayırma kovaları için olan 
  kese kağıtları sorunsuz bir şekilde gübrelenebilmek-

tedir. Lütfen organik atık bidonuna naylon poşet 
atmayın – bozunabilenleri de. 

Yabancı semt sakinlerine de lütfen bu bilgilendirme 
broşürünün 10 dilde daha edinilebilir olduğunu bildirin 
(Arapça, Bulgarca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,  
Lehçe, Rusça, Romence, İspanyolca, Türkçe).

AWIGO, sorularınız, istekleriniz ve teşvikleriniz için 
(0 54 01) 36 55 55 telefon numarası altında mem-
nuniyetle hizmetinizdedir.

Osnabrück ilçesinde evinde.



Değerli maddeleri ve çöpleri doğru ayırmak
Artık çöpler
Kül artıkları, kasetler, parşömen kağıdı, 
sertleşmiş boyalar, bir defalık 
kullanılan eldivenler, pencere camı, 
ampüller, lastik, hijiyen ürünleri, 
süprüntüler, mum artıkları, kemikler, 

elektrik süpürgesi torbası, kil kırıkları, çocuk bezleri, sigara 
izmaritleri v.s.  
 DIKKAT:  Değerlendirilebilecek çöpleri değil!

Eski kağıtlar
Temiz kağıt ve mukavvalar, gazeteler, 
dergiler, defterler, kataloglar, kartonlar, 
paket kağıtları, kağıt poşetler (kese 
kağıtları) v.s.  
 DIKKAT:  Alüminyum veya  

plastik kaplaması olan kağıtlar değil veya duvar  
kağıdı artıkları değil!

Biyolojik çöpler
Meyve ve sebze artıkları, patates 
ve yumurta kabukları, ekmek ve ke-
miksiz ve kılçıksız yemek artıkları, çay 
poşetleri, kahve filtresi, mutfak selpakla-
rı, çiçek buketleri, bahçe çöpleri v.s. gibi 
bütün mutfak çöpleri. 

 DIKKAT:  Naylon poşetleri, bozunabilen naylon çöp 
torbalarını veya meyve-sebze filelerini değil!

Ambalajlar
Mesela tüp, kutu, alüminyum ve metal 
kapak,naylon poşet ve plastik bardak 
gibi tüm ambalajlar. Kağıt veya mukav-
vadan olan amablajlar buna dahil de-
ğildir – bunlar kağıt bidonları üzerinden 
imha edilmektedir. 

 DIKKAT:  Sarı torbalara / sarı bidonlara başka çöp 
atmayın! Ayrıca sarı torbaların sarı bidonlara atılmaması 
gerektiğini de dikkate alın!

Eski camalar
Kavanozları ve pet şişeleri lütfen kapak, 
tıpa veya mantarsız olarak ve beyaz ve 
renkli şeklinde ayırarak Osnabrück‘teki 
300‘den fazla şişe konteynerinden birine 
atmak suretiyle imha edin. 

 DIKKAT:  Ayna, pencere camı veya bardak, sert çini, 
porselen veya yangına dayanıklı cam değil. Mavi, kırmızı 
veya bir başka renkteki şişeler yeşil şişe konteynerine 
atılmalıdır!

Bahçe atıkları
Gazel, çim, çalılar ve çit kesitlerini, 
çalılıkları ve çiçekleri ve bitkileri en iyisi 
gübreliklerde veya çabuk gübrelemeler-
de kendinizin gübrelemesidir. Veya yeşil 
toplama yerine götürünüz.

Özel çöpler
Çevre için zararlı olabilecek özel çöpleri, 
örneğin cila ve boya artıkları, piller, bitki 
koruma maddeleri, fluöresan lambalar, 
evde el işleri ile uğraşanların ve fotoğrafçı-
lıkta kullanılan kimyasal maddeleri seyyar 

küçük miktarda özel çöp toplama yerine götürünüz. 

Eşya çöpü
Evlerdeki mobilya, yatak, bisiklet ve 
ütü masası gibi ebatları veya özellikleri 
yüzünden geri dönüşümü olmayan evsel 
atık bidonuna sığmayan büyük eşyalar.  
 DIKKAT:  Inşaat malzemeleri,  

yapı molozları, araba parçaları, kapılar ve çitler  
toplanmamaktadır!  

Eskimiş elektrikli aletler
Aynısı televizyon, bilgisayar, ekran ve 
mikrodalga gibi eskimiş elektrikli aletler 
için de geçerlidir. 
 DIKKAT:  DVD çalar, fön makinesi, 
cep telefonu, kahve makinesi, telefon 

veya tost makinesi türünden küçük elektrikli aletleri 
aldırmak için sipariş verilemeyeceğini anlayışla karşı-
lamanızı rica ediyoruz. Büyük aletlerin alınacağı tarihte 
elbette küçük aletleri de bunların yanına koyabilirsiniz.

Çağrıldığı gibi gelir! 
Bizi aramadan önce, lütfen hangi sayıda ve neleri 
imha etmek istediğinizi tam olarak belirleyiniz.  
Lütfen atılacak eşya ve elektrikli aletlerinizi aşağıdaki 
numaraya bildirin:
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(0 54 01) 36 55 55


