
Çöp

Cam

Kağıt, 
karton

Eski giyimler, yakkabılar

Bahçe çöpü 

Metal, sentetik madde, bileşik 
maddeden oluşan ambalajlar

Hacimli çöpler +  
büyük boy 

elektrikli aletler

küçük boy elektrikli aletler

Zararlı 
maddeler 

Sende katıl!
Çöpleri Ayırın!

Ihr kommunaler Partner

türkisch



Sentetik maddelerden 
oluşan satış ambalajları 
örneğin:
	plastik kap ve şişeler
	plastik poşetler ve folyolar
	polistorol taneleri ve diğer  
 formları 

Metal çöpler örneğin:

	konserve kutuları
	Aluminyum kapaklar, ana- 
 klar, folyolar
	şişe ve kavanoz kapakları

sentetik madde çöpleri 
örneğin:

	ıçecek kartonları
	vakum ambalajları

Sarı çuval

Küçük elektronik cihazlar örneğin:

	saç kurutucu  	 cep telefonu
	tost makinesi  	 laptop
	traş makinesi  	 ketıl

Küçük elektronik 
cihazlar

	kağıt ambalajlar
	cam ambalajlar
	plastik araç gereçler
	oyuncaklar
	plaklar, müzik ve video  
 kasetleri
	CDs, CD-ROM, DVD, dis- 
 ketler (ayrı yerde biriktirilirler)
	şiringalar
	polistorol maddeler

Dahil olmayanlar:

Cam örneğin:

	cam şişeler
	reçel ve konserve cam  
 kavanozları

Cam konteyneri

	keramik ve porselen
	kristal cam
	pencere camı
	ayna
	ampül ve floresan lambalar
	vidalı kapaklar

Dahil olmayanlar:

Temiz, kirlenmemiş kağıt 
ve kartonlar örneğin:

	kağıt ve kartondan oluşan  
 ambalajlar
	derin dondurucu ambalajları
	gazete ve dergiler
	katalog ve broşürler
	yazılım ve kopya kağıtları
	zarflar
	paketleme ve hediye  
 kağıtları
	notdefterleri ve blokları
	kitaplar
	kartonlar

Kâğıt varili

	ıçecek ambalajları
	duvar kağıdı artıkları
	kağıt mendiller
	peçeteler
	karbon kağıtları
	kirlenmiş kağıtlar
	kirlenmiş kartonlar

Dahil olmayanlar:

Bahçe artıkları örneğin:

	bahçe artıkları
	ağaç yaprakları
	çalı
	Dallar (10 cm ene ve 1 m  
 uzunluğa kadar)

Bahçe artığı  
konteyneri

	ağaç kökleri
	ağaç gövdeleri
	çiçek toprağı
	hayvan yataklığı

Dahil olmayanlar:

Diğer sistemlerde toplan-
mayan çöpler örneğin:

	çocuk bezleri ve diğer  
 hijyenik maddeler
	yemek artıkları
	plastik mutfak gereçleri,  
 tencere, porselen ve oyun- 
 cak gibi malzemeler vs.
	duvar kağıdı artıkları
	kağıt mendiller
	kirlenmiş kağıtlar
	süpürgelik çöp
	elektrikli süpürge torbası
	kül, sigara artıkları
	ampüller
	plaklar,müzik ve video  
 kasetleri

Genel çöp varili

	moloz
	tehlikeli maddeler
	temiz ürün ambalajları
	kağıt ve kartonlar
	bahçe çöpü
	tekstil

Dahil olmayanlar:

Kullanılabilir ve temiz 
örneğin:

	giyim
	çarşaf
	örtüler
	Ayakabılar (çift olarak)
	battaniyeler
	döşekler
	tüller
	pelüş oyuncaklar

Giyim konteyneri

	tekstil artıkları
	paçavra

Dahil olmayanlar:

	floresan lambalar
	tasarruflu ampuller
	piller

Dahil olmayanlar:

Büyük ebatlı ev çöpü 
örneğin:

	mobilya
	elektrikli aletler
	buzdolabı ve derin donduru- 
 cular
	halılar  
	PVC-halılar
	döşekler
	bisikletler

Büyük ebatlı çöp toplama 
siparişi (Azami 5m³, yazılı 
olarak!)
	sipariş kartı (yıllık toplama  
 takviminde)
	FAKS: 0214-8668-360
 E-posta: sperrmuell@avea.de
	www.avea.de

Hacimli çöp

	moloz
	radyatörler
	küvet, duş kabini, lavobo,  
 kloset
	ahşap döşemeler, tavan  
 kaplamaları, laminat parke
	pencere, kapı, duvar  
 kağıtları, kartona koyulmuş  
 küçük parçacıklar vs.
	otomobil ve motor 
 parçaları 

Dahil olmayanlar:

Zararlı maddeler örneğin:

	bilimum piller
	boyalar
	floresan lambalar
	enerji tasarruf lambaları
	dezenfeksiyon maddeleri
	kimyasallar
	pestisitler, ve haşere imha  
 maddeleri 
	küçük elektrikli aletler

Mobil zararlı 
madde kabul yeri

	tamamen boşaltılmış boya  
 kovaları
	tamamen boşaltılımış sprey  
 kutuları

Dahil olmayanlar:

Sende katıl - Çöpleri Ayırın!
Nasıl yapılacağını biz size anlatıyoruz!

Ayrıntılı bilgi için başvuru AVEA Abfallberatung
Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen

0214 8668 668
abfallberatung@avea.de

Ihr kommunaler Partner


