Artık Çöp
Gri ev ya da artık çöp tenekesine yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan bütün çöpler atılmalıdır,
örneğin sigara izmariti, elektrikli süpürge torbaları, süprüntüler, işlevini yitirmiş kullanım aletleri vs.

Zararlı Maddeler
Lütfen dikkat:
Pil, flüoresan lambalar, asitler ve tamamen temizlenemeyen ve boya, cila, yapıştırıcı vs. içeren problemli
çöpler (zararlı madde ihtiva eden çöpler) özel bertaraf edilmesi gereken çöplerdir. Bunlar Zararlı Madde
Aracı’ına (Schadstoffmobil) gidilerek bu konunun uzmanlarına teslim edilmeli.

Biyo çöp
Kahverengi biyo çöp bidonlarına meyve, sebze ve bahçe artıkları, kahve flitreleri, çay poşetleri, bayat
ekmekleri, yumurta kabuklarını vb. gibi her türlü organik maddeleri atabilirsiniz.
Dikkat: Diğer çöpleri ve artıklar biyo çöp bidonuna atılmamalıdır ve çürtüme süreci için zararlıdır! Komposto
gübre olarak kullanılabilen ve plastik maddelerden oluşan biyo çöp poşetleri, üzerlerinde gübre olarak
kullanılabilir yazısı bulunsa bile biyo çöp bidonuna atılmamalıdır.
Öneri: Kurtçukların ortaya çıkmasına en baştan fırsat vermemek için mutfak ve bitki artıkları biyo çöp
bidonuna atılmadan önce gazete kağıdına sarılmalıdır. Alternatif olarak piyasada komposto gübre olarak
değerlendirilebilkecek kağıttan ufak biyo çöp poşetleri de bulunur.

Çöplük Büyük Eşyalar
Büyüklüğü ya da ağırlığı nedeniyle artık çöp bidonuna sığmayan her türlü çöpü çöplük büyük eşya olarak
bertaraf edebilirsiniz.
Örneğin: masalar, dolaplar, sandalyeler, koltuklar, halılar, çocuk arabaları, döşekler, kuştüyü yataklar,
kurutmalıklar, bisikletler, büyük oyuncaklar vs.
Her türlü elektrikle çalışan alet çöplük büyük eşyadan ayrı bertaraf edilmelidir.
Dikkat: Kalas, tahta, panel, pencere çerçevesi, kapı, bahçe çiti, banyo¸küveti, lavabo, klozet ya da rezervuar,
kalorifer, fayanslar, panjurlar gibi her türlü inşaat ve sıhhi tesisat parçaları ile araba parçaları,
motorbisikletler, benzinli çim biçme makineleri, bya badana atıkları, bahçe atıkları, çöp torbaları ya da
içerisinde çöp bulunan kartonlar.
İki kişi tarafından kaldırılması mümkün olmayan çöplük büyük eşyalar (50 kg’dan ağır olan) çöplük
büyük eşyası olarak geçmez.

Eski Elektronik Aletler
Akü, pil ya da piriz gibi içerisinden elektrik akımı geçen her türlü aleti, ev çöpü ile çöplük büyük ev
eşyalarından ayrı olarak bertaraf etmelisiniz.
Büyük elektronik aletler (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocak, kurutucu, televizyon aleti, ekran,
bilgisayar, müzik seti vs.) ya da yağ radyatörleri çöplük büyük ev eşyalarından ayrı olarak belirli tarihlerde
toplanırlar. Genelde bunların alınması için yazılı başvuruda bulunulmalıdır.
Ufak elektronik aletler, örneğin saat, telefon, tost makinesi, mikser, khve makinesi, walkman, gameboy,
elektrikle çalışan oyuncaklar vb. Zararlı Madde Araçı’na teslim edilirler.
Dikkat: Bağımsız bir şekilde çalışmayan (örneğin kondensatörler, kablolar, fişler) parçalarla gömme
havalandırma ve klima tertibatları, sıcak su aletleri, gece şarj edilen fırınlar, benzinli çim biçme makinesi,
parçalara ayrılmış aletler ve kontamine olmuş aletler (örneğin kandaki şekeri ölçen aletler) eski elektronik
alet sayılmaz.
Şehrinizde ya da semtinizde eski elektronik aletlerin bertaraf edilmesiyle ilgili özel düzenlemelerle ilgili
bilgileri çöp toplama takviminden edinebilirsiniz.

Eski Elektronik Aletleri teslim edebileceğiniz diğer yerler:
Semt/şehir

Teslim alan yeri
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Betriebshof
Obereschbach 1
51429 Bergisch Gladbach
Salı, Çarşamba, Perşembe

saat 16.00 - 18.00

Pazartesi – Cumartesi

saat 9.00 - 12.00

: Açılış saatleri:

Özel evler ve işletmeler eski elektronik aletleri herhangi bir ücret ödemeden buraya
teslim edebilirler.
Dikkat: 20’den fazla büyük elektronik alet, soğutucu ya da IT aletleri teslim
edilecekse, önceden başvuruda bulunulmalıdır.

Kağıt
Kağıt konteynerlerine ya da mavi veya yeşil kağıt bidonlarına atılacaklar:









Kağıt ambalajlar
Karton
Gazeteler
Dergiler
Kataloglar, müsvedde kağıtları, defterler
Mektup zarfları
Sigara kutuları
Kağıt torbalar

Kullanılmış kağıt konteynerlerine meşrubat ve süt kartonları (TetraPaks) atılmamalıdır! Bunlar sarı çöp
torbasına atılacaktır.
Kullanılmış kağıtların yeniden değerlendirilmesi için uygun olmayan kağıtlar: kağıt mendiller, parşömen
kağıtları, peçeteler, hijenik kağıtlar, fotoğraflar, duvar kağıdı artıkları, üzeri kaplanmış telefaks ve kopye
kağıtları ya da kirli kağıtlar! Bunlar artık çöp bidonuna atılmalıdır.

Hafif Maddelerden Oluşan Ambalajlar
Hafif maddelerden oluşan ambalajlar altında plastik madde, metal, alüminyum ve köpükten oluşan
ambalajlarla birleşik maddelerden oluşan ambalajlar (kağıt, plastik ve alüminyum karışımı) anlaşılır. Bunlar
temiz ve içi boş olarak („kaşıkla temizlenmiş gibi“) sarı çöp torbasına ya da sarı çöp bidonuna atılacaktır.
Kural: Satın alınabilen cam ve kağıt olmayan ve üzerinde „yeşil nokta“ bulunan ambalajlar „sarı çöpe“
gelecek.









Margarin, kaymak, puding ve yoğurt kapları
Ambalajlanmış meyve ve sebze kapları, mikrodalga fırın yiyeceklere ait kaplar
Cips ve fıstık ambalajları
Meşrubat ve süt kartonları (TetraPak)
Konserve ve içecek kutuları, boş sprey kutuları
Satın alınan alüminyum ambalajlar (örneğin vakumlu kahve ambalajları)
Yumuşatıcı şişeleri vs.
Ambalajlık plastik folyolar ve plastik poşetler

Nsarı torbaya/bidona atılmaması gerekenler örneğin aşırı kirlenmiş satın ambalajlar, inşaat ve boya badana
atıkları, ses kaydedici araçlar, silo ve kaplama folyoları, saman ağları, iplik, bant (örneğin karton
ambalajlarda kullanılan kartonları saran bantlar), çocuk oyuncakları, ayakkabılar, teksti ürünler, halı artıkları,
moloz,elektrikli süpürge torbası, ilaçlar, iğneler,hortumlar, piller, eski tencereler ve mutfak aletleri ya da her
türlü kullanım araçları.
Salam ambalajları, tek kullanımlık çatal kaşıklar, saksılar, çay ve mezarlık mumlukları, CD ve DVD kılıfları,
video kasetler, takım kutuları ve çantaları istisnasız artık çöp bidonuna atılmalıdır.

Cam
Herkes tarafından bilinen beyaz, kahverengi ve yeşil şişeler için öngörülmüş olan konteynerlere sadece
depozitosuz cam eşyalar atılacaktır:





Şarap ve meşrubat şişeleri
Konserve ve reçel kavanozları
Yağ, sirke, sos ve tatlandırıcı şişeleri
Banyo ürünleri, şampuan vs. şişeleri.

Ayrıca: Mavi, siyah ve kırmızı şişeler de sorunsuz bir şekilde yeşil şişelerin yanına atılabilirler.
Dikkat: Şişe ve kavanoz kapakları da konteynerlere atılabilir. Lütfen bunları konteynerlerin üzerine
koymayınız ya da yere atmayınız!
Kullanılmış cam eşyalara dail olmayanlar örneğin
Çini, seramik, taş ya da porzelenden oluşan eşyalar, pencere camları ve ampüller. Aşırı ısıya ve sıcağa
dayanıklı cam eşyalar (Jenaer ya da Pyrex cam) şişe konteynerlerine atılmamalıdır, bunların yeri artık çöp
bidonlarıdır. Sebep: Bu tür camlar normal içi boş şişeler gibi erimezler ve yeni oluşan camın kirlenmesine
neden olurlar.

Cam konteynerlere atılmayacak olan eski camları nasıl bertaraf edeceğiz?
Bu tür camlar artık çöp bidonuna atılacaktır. Öneri: Cam ya da aynaları iki kat düz karton arasına koyun ve
bir çekiç ile kırın. Kırık camları da artık çöp bidonuna atın.

