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Sizin için önemli öneriler!  

-	 Çöp	toplama	gününde	çöp	bidonları,	sarı	çuvallar	ve	
eşya	çöpleri	en geç saat 6.00 ya kadar	sokak	kenarına	
çıkartılmak	zorundadır.	

-	 Biyolojik	bidon,	artık	çöp	bidonları	ve	sarı	çuvalları	güneş 
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	gübrelenebilmektedir.	
 Biyolojik bidonlara plastik poşetler atmayınız.  

Lütfen bina sakinlerini de bilgilendirin.

Yabancı	uyruklu	komşularınıza,	bu	bilgi	sayfalarının	
Rusça,	Türkçe	ve	İtalyanca	dillerinde	de	mevcut	olduğunu	
söyleyiniz.

Başka sorularınız var mı?

AWIGO,	sorularınız,	istekleriniz	ve	teşvikleriniz	için	
(05401) 3655-55	telefon	numarası	altında	memnuniyetle	
hizmetinizdedir.



Değerli maddeleri ve çöpleri doğru ayırmak
Biyolojik çöpler
Meyve ve sebze artıkları, patates 
ve yumurta kabukları, ekmek ve kemiksiz 
ve kılçıksız yemek artıkları, çay poşetleri, 
kahve filtresi, mutfak selpakları, çiçek 
buketleri, bahçe çöpleri v.s. gibi 

bütün mutfak çöpleri.   
Dikkat: Meyve ve sebzelerin plastik poşetleri 
veya fileleri değil!

Eski kağıtlar
Temiz kağıt ve mukavvalar, gazeteler, der-
giler, defterler, kataloglar, kartonlar, paket 
kağıtları, kağıt poşetler (kese kağıtları) v.s.   
Dikkat: Alüminyum veya plastik 
kaplaması olan kağıtlar değil veya 

duvar kağıdı artıkları değil!

Ambalajlar 
Yeşil noktalı bütün ürünler, örneğin tüp, 
kutu, alüminyum ve metal kapaklar, plastik 
poşetler ve plastik bardaklar. Kağıt veya 
mukavvadan olan amablajlar buna dahil 
değildir – bunlar kağıt bidonları üzerinden 

imha edilmektedir.  
Dikkat: Dikkat: Sarı çuvalları/sarı bidonları 
diğer çöpler ile doldurmayınız!   

Artık çöpler
Kül artıkları, kasetler, parşömen kağıdı, 
sertleşmiş dağılıcı boyalar (iç duvar 
boyaları) duş perdeleri, 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 çöpler atmayınız! 

Eski camalar
Konserve ve bir defa kullanılan şişeler 
ister „Grünem Punkt/yeşil nokta“ olsun ister 
olmasın kapaksız, tıkaçsız veya mantarsız 
ve beyaz ve renkli cam olarak ayrılmış 
bir şekilde, Osnabrück kaymakamlığında 

bulunan 400 cam konteyneri üzerinden imha ediniz. 
Dikkat: Pencere camı, ayna, fayans, porselen veya 
ateşe karşı dayanıklı cam atmayınız!

Gübrelenebilir çöpler
Gazel, çim, çalılar ve çit kesitlerini, çalılık-
ları ve çiçekleri ve bitkileri en iyisi gübrelik-
lerde veya çabuk gübrelemelerde kendi-
nizin gübrelemesidir. Veya yeşil toplama 
yerine götürünüz. 

Dikkat: Yeşil toplama yerine sadece bahçe tesislerinden 
oluşan yeşil çöpler girmektedir! 

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 
Mobilya, döşek, bisiklet ve ütü masaları 
gibi ‚Gri bidona‘ sığmayan ev idaresinde 
oluşan çöpler.   
Dikkat: İnşaat malzemeleri, yapı 
molozları, araba parçaları, kapılar 

ve çitler toplanmamaktadır!   

Ev idaresindeki büyük aletler 
Buzdolapları, çamaşır makineleri, 
çamaşır kurutma makineleri, bulaşık 
makineleri, fırınlar, derin dondurucular 
gibi madeni büyük beyaz eşyalar 
ücretsiz olarak toplanmaktadır.   

Elektronik hurdası 
Televizyon, bilgisayar, bilgisayar 
ekranları ve mikro dalga fırınları gibi 
elektronik büyük eşyalar ve elektronik 
hurdaları ücretsiz olarak toplanmaktadır.
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Çağrıldığı gibi gelir!   
Bizi aramadan önce, lütfen hangi sayıda ve neleri 
imha etmek istediğinizi tam olarak belirleyiniz. Ev 
eşyası, ev idaresinde bulunan büyük aletler (beyaz 
eşyalar) ve elektronik hurdaları burada bulunan 
telefon numarasına bildirebilirsiniz:  

(05401) 3655-55
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