Çöp ayrımı bu kadar kolaydır!
Değerli kiracılar siz de katılın!
Burada Bochum’daki çöp ayrımı ile ilgili kısa bilgi bulabilirsiniz. Çöplerinizi doğru çöp bidonlarına atarak bize yardımcı olun.
“Trennen leicht gemacht - Ayırmak kolaylaştırılmıştır” broşüründen daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz”.
Artık çöp bidonu

Artık çöp bidonlarına tekrar
değerlendirilmeyen ev çöpleri
atılacaktır.
Bunlar artık çöp bidonuna
atılacaklardır:
Hijyen mendilleri ve peçeteler
Porselen ve seramik
Ampuller
Elektrikli süpürge torbası
Çocuk bezleri
Duvar kağıdı artıkları
Ses ve video bantları
Kedi ve hayvan kumu
Bunlar artık çöp bidonuna ait
değildirler:
Elektrikli ve elektronik eşyalar

Durum: Eylül 2014

Kağıt çöp bidonu

Temiz kağıt ve karton kağıt
çöp bidonuna aittir.
Bunlar kağıt çöp bidonuna
atılacaktırlar:
Karton ve kartonajlar
Gazete ve dergiler
Kataloglar
Karton ambalajlar
Yazı ve bilgisayar kağıtları
Karton dosyalar
Kitaplar
Boş şeker ve un torbaları
Bunlar kağıt bidonuna ait
değildirler:
Kirlenmiş kağıtlar
Duvar kağıdı artıkları ve
içecek kartonları

Biyolojik çöp bidonu (varsa)

Birleştirilmiş değerli madde bidonu

Organik gübre tesislerinde
gübre olarak işlenebilmeleri için
organik çöpler biyolojik çöp
bidonlarında toplanacaktır.

Daha fazla değerli madde
edinilmesi için değerli madde
bidonu sarı bidonda toplanan
maddeleri tamamlar. Böylece
çöp ayırımı daha kolay ve
Bunlar biyolojik çöp bidonuna rahat olacaktır
atılmazlar:
Bunlar birleştirilmiş değerli
Çiçekler
madde bidonuna atılacaktırlar:
Bahçe çöpleri
Yemek artıkları
Konserve kutuları
(Pişirilmiş de olabilir)
Alüminyum tabaklar ve folyeler
Kahve atığı, kahve filtresi,
Tencereler, tavalar ve çatal
sallama çay atığı
bıçak takımı
Meyve ve sebze artıkları
Temiz plastik torbalar ve folyeler
İçecek ve süt kartonları
Temizlik madde şişeleri
Öneri:
Strafor ambalajlar
Çocuk oyuncakları
Yaş ve kokusu yoğun olan
Plastik
bidonlar
biyolojik çöpleri gazete
Bunlar birleştirilmiş değerli
kağıdına sarın.
madde bidonuna ait değildirler:
Yeni kesilen (biçilen)
Cam, kağıt ve tahta
çimleri kurutun.
Piller ve elektrikli aletler
Eski tekstil
Lambalar

Sorularınız olduğunda bizi arayın: 0800 3336288 veya bizi www.usb-bochum.de sayfasında ziyaret edin.

Hacimli çöpler/Sorunlu çöpler

Cam konteyneri

Büyüklüğü, ağırlığı ve miktarı
nedeniyle artık çöp bidonlarına
sığmayan ev eşyalarına hacimli
çöp denilir.

Kullanılmış cam ambalajlar
cam konteynerine aittirler. En
yakınınızdaki cam konteyner
listesini www.usb-bochum.de
sayfasındaki Info & Service,
Ücretsiz hacimli çöp servisi:- Depotcontainer Standplätze
Tel: 0800 1995900sperrmuell@ bölümünde bulabilirsiniz.
Cam atma saatleri hafta içi saat
usb-bochum.de
7.00’den 20.00’ye kadardır.
Boyalar, cilalar ve ev kimyasal
maddeler gibi sorunlu çöpleri
Bunlar cam konteynerine
Umweltbrummi ve üç değerli
atılacaklardır:
madde tesislerine verebilirsiniz:
Cam içecek şişeleri
	Wertstoffhof Havkenscheider
Konserve ve kapaklı şişeler
Straße (am Harpener Watt)
Cam flakonlar
Blücherstraße 53
Sınıflandıramadığınız renkli
Am Sattelgut 122
camları lütfen yeşil cam konteynerlerine atın.
Bunlar cam konteynerine ait
değillerdir:
Pencere ve ayna camı
Ampuller ve enerji tasarruf lambaları
Diyot lambalar, monitör camları

