
müzik sistemi 

Arızalı 
büyük elektrikli 

cihazlar 

örn. bulaşık makinesi, 

çamaşır makinesi, 

buzdolabı, kurutma 

makinesi, ocak/fırın, 

televizyon,  bilgisayar, 

müzik sistemi 

Arızalı 
küçük elektrikli 

cihazlar 

örn. cep telefonu, 

tıraş makinesi, tost 

makinesi, ütü, saç 

kurutma makinesi, mini 

radyo,radyolu çalar 

saat, kahve makinesi 

Ev atıkları 

Geri dönüşüme uygun 

ancak normal dönüşüm 

çöp bidonu için büyük ev 

eşyası atıkları yılda 4 kez 

ilave bir ücret gerektirmeden 

kapınızın önünden alınır: 

örn. yatak odası ve mutfak 

dolapları, masalar, raflar, 

sandalyeler, boş çamaşır 

sepetleri, etejerler, yataklar, 

karyolalar 

Durun! 

Eşyalar imha edilmeden 

önce: 

Mobilyalar hala iyi 

durumda mı? 

Değişim ve hediye pazarları 

veya sosyal projeler 

kapsamındaki 

organizasyonlar için iyi 

korunmuş mobilyalar faydalı 

amaçlar için kullanılabilir. 

Daha fazla bilgi için: 

www.bonnorange.de 

Ana kelime Mobilya 

veya atık danışma bilgi hattı 

555 27 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evlerde kullanılan elektrikli 

büyük cihazlar ücretsiz 

olarak değerli ve zararlı 

madde toplama birimleri 

tarafından kabul edilir: 

Bad Godesberg 

Weststraße 11 

Pzt - Cu: 8 ila 17 saatleri arası 

Endenich 

Am Dickobskreuz, Tor 2 

Pzt - Cu: 8 ila 17 saatleri arası 

ve Cmt.: 8 ila 12 saatleri arası 

Bonner Haushalten olarak 

yerinde teslim alma hizmeti 

sunuyoruz: 77 47 74 telefon 

numarasından büyük 

elektrikli cihazlarınızın 

alınmasını talep edebilirsiniz. 

Bunlar değerli ve zararlı 

madde toplama 

noktalarından kabul edilir ve 

Kırmızı bidonlar 

üzerinden bölge 

belediyelerinde, 

  VHS Wilhelmstrasse, 
  Dottendorf şehir kütüphanesi 
  ve belediye binasında imha 
  edilebilir. Teslimat aşağıdaki 
  yapı marketlerin Bonn 
  şubelerine de yapılabilir 
  (Ocak 2015 itibarıyla): 

   

   Hellweg - Die Profi -  

   Baumärkte GmbH & Co.KG 
 

   Knauber Freizeit GmbH & 

   Co.KG  
 

Teslim alma tarihleri 

bulunduğunuz adres için atık planı 

içinde yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlayan: 

bonnorange AöR 

Lievelingsweg 110 

53119 Bonn 

www.bonnorange.de 

Ocak 2015 

%100 atık kağıttan geri dönüşümlü kağıt üzerine basılmıştır 

 

 

 

 

 

 

Çöpleri ne yapalım? 

Doğru şekilde ayırma için! 
 

 

Bonn Atık Yönetimi‘nin bilgilendirmesi. 



Kağıt ve Karton 

örn. gazeteler ve 

dergiler, kataloglar, 

broşürler, mektup zarfları, 

notlar, katlanır kutular, 

kartonlar (ayrışmış), 

yumurta kutuları, 

temiz kağıt poşetler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boşaltma ayda 1 kez 

toplu toplama 

veya kağıt depo konteyneri 

Ambalaj 
malzemeleri 

örn. yoğurt, krema ve 

yoğurt kapları, süt ve 

meyve suyu kutuları, 

meyve meyve, salam, 

ve et paketleri, teneke 

kutular, alüminyum 

folyolar, tüpler, plastik 

poşetler, vidalı kapaklar, 

derin dondurucu paketleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidon ve sarı poşetlerin 

boşaltılması ayda 1 kez, sarı 

Büyük konteynerler ayda 2 kez 

Biyo atık 

örn. meyve ve sebze 

kaseler, örn. 

patates veya muz 

kutuları, bozulmuş 

meyve ve sebze (çiğ), 

marul yaprakları, çay ve 

kahve telvesi, peçeteler, 

mutfak artıkları, küçük 

çim ve otlar yaprak 

döküntüleri, çiçekler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boşaltma ayda 2 kez 

Artık evsel atıklar 

örn. bozulmuş yemek 

artıklar, süpürülen tozlar, 

toz torbaları, kül, 

sigara izmaritleri, bebek 

bezleri, yara bantları, 

hijyen ürünleri, porselen, 

ampuller, mum artıkları, 

bulaşık süngerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bidon boşaltımı yaklaşık 

14 günlük konteynerler 

haftada bir kaç kez 

Cam 

örn. tek kullanımlık şişeler 

ve bardaklar, örn. 

şarap şişeleri veya 

marmelat ve 

turşu kavanozları 

Zararlı maddeler 

örn. piller, 

boya, cila, 

tarım ilaçları, 

ev kimyasalları, 

ampuller, floresanlar, 

enerji tasarruf 

ampulleri, 

elektriklli cihazlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piller satış noktalarında 

geri toplanır 

 

 

mavi sarı yeşil gri Renklere göre lütfen ayrı 

bidona bidona bidona bidona ayrı imha edin 

    Cam konteynerine  

 

 

 

 

 

Değerli ve zararlı 

madde toplama 

noktaları için arka 

sayfaya bakınız 


