
Eğer cöp ayıklama ve çöp üçreti hakkında bir sorunuz 
varsa bize bu numaradan ulaşa bilirsiniz 07261/931 0. 

AVR Kommunal AöR 
Dietmar-Hopp Str. 8 
74889 Sinsheim 

Telefon: 07261/931- 0 
Fax: 07261/931 -7100 
info@avr-kommunal.de

ZARARLI MADDELER (SCHADSTOFFE): mesela, cila, ocak 
temizlemek için kullandığımız cift, tiner ve buna benzer 
zararlı maddelerin çöp bidonunun içinde işi yok. Bu türlü 
zararlı maddeleri zararlı maddeler arabası 
(Schadstoffmobil) sayesinde AVR Rhein-Neckar-Kreis 
bölgesinde bulunan şehirlerinde ve köylerinde senede sık 
sık topluyoruz.  

Ev İç boyaları ve araba aküleri malesef zaralı maddeler 
arabasına verilemiyor. 

Ev İç BOYALAR kuruduktan sonra artık çöp bidonuna ata-
bilirsiniz (ama boya sertleşmesi gerek) ve boş boya 
kovalarını yeşil bidon artıya atabilirsiniz. 

AKÜ, PILLER ve Araba akülerini her akü satış yerlerinde 
ve ayrıca Wiesloch, Sinsheim, Ketsch ve Hirschberg AVR 
çöp tesislerimizde ücretsiz geri verebilirsiniz.  

Bütün terminleri (ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE HURDA DEMIR-

LER HARIC) AVR Çöp takvımlerinde ve Internet adresimiz-
de www.avr-kommunal.de öğrenebilirsiniz. 

Doğal tıpalar için Rhein-Neckar-Kreisın bir çok 
şehirlerinde ve belediyelerinde toplama yerlerimiz 
bulunmaktadır. Bu tıpaları epilepsi merkesine 
iletiyoruz ve özürlüler tarafından devam işletiliyor. 
Toplama mekanlarını müracaat karşılığında AVR 
den öğrenebilirsiniz. 

AVR senede bir çok kez değişık özel toplamalar 
düzenliyor: 
Sizin bildiriniz üzerine çöpünüzü direk arsanızın 
önünden alıyoruz.  

büyük çöpler( Sperrmüll) (mesela, bavul, döşek, 
koltuklar) ve  

Eski tahtalar (Altholz) (mesela, masa, tahta, san-
dalyeler) 

Elektrikli cihazlar (Elektrogeräte) (mesela, buz 
dolabı, çamasır makinesi, ocak, bilgisayar, saç 
kurutma makinesi, çalar saat, tost makinesi, kahve 
makinesi, matkap makinesi), 

Hurda demirler (Schrott) (mesela, anten, metal 
borular, bisiklet, çimen biçme makinesi (benzinsiz), 
hava gaz ocagı) ve 

Kesilen yesillik (Grünschnitt) ( ağaç ve çiçek dall-
arı).  

Başvuru: 
Malzemelerinizin alınması için telefonla 07261/931 
310, faxla (07261/931-7040),  
elektronik postayla (auftragsannahme@avr-
kommunal.de) yada internet üzeri (www.avr-
kommunal.de) başvurabilirsiniz. 

Başvurularınızı iki hafta önceden yapınız ve 
Adresinizde alınacak olan malzemeleri eksiksiz ola-
rak bizlere bildirin. 

R h e i n - N e c k a r - K r e i s  d a
ç ö p  a y ı k l a m a k  i ç i n  
f a y d a l ı  t a v s i y e l e r  

Eğer başka bir sorunuz varsa…………………………………………
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  Çöp ayıklamayı kolaylaştırdık 

Dallar, çiçekler, yumurta kabukları, 
yemek artıkları, ağaçtan düşen meyve-
ler, tüyler, sebze artıkları, ot, saç, kah-
ve filtresı ve telvesi, ağıç yaprakları,  
ceviz kapakları, meyve artıkları, porta-
kal kabuğu,     
peçeteler, ev çiçekler çöpü, kesilmiş 
çimler,  
salata artıkları, kesilmiş çiçekler, gıda 
artıkları,  
çay ve filitre kağıdı, pamuk,  
limon kabukları, ve buna benzeyenler.   
küçük hayvanların samanı.  

Gazeteler doğal gübre haline gelebilir 
ve biyo çöpünde paketleme için 
kullanılır. ( koku ve rutubeti  
bağlar) 

Lütfen naylon poşetler  
atmayınız, cünkü onlar  
doğal gübre gelişmesini engelliyor. 

Sizde kesin bu problemi tanıyorsunuz: 
Çöplerinizle birlikte çöp bidonların önündesiniz ve 
hangi cöpün hangi bidona atılacağını bil-
miyorsunuz. 

„Çöp bidonunu aç, çöpü at ve kapağını kapat“ – 
çöp atmak artık o kadar basit değil. 

Aşağıdaki listede, hangi çöpün artık çöplere 
(Restmüll) ve yemek çöplere (Biomüll) atılacağını 
görebilirsiniz. Yesil bidona (Grüne Tonne plus) ne-
ler atabileceğinizi ve hangi şışelerin mavi cam bo-
ksuna (Glasbox) gireceğını aşağıdaki listeden 
öğrenebilirsiniz. 

Çöp bidonları için boşalma terminlerini Çöp 
takviminden öğrenebilirsiniz. Çöp takvimleri her 
sene evinize ve bulunduğunuz belediyelere gönde-
riliyor. 

Bütün ambalajlar ve değerli maddeler 

yesil bidona (Grüne Tonne plus) atılır. 
Ev idareniz icin kullanışlı tavsiyeler

Yemek çöpler (Biomüll), mesela 

Mesela alümınyum kağıdı ve 
alümınyum parçaları, plastik çiçek 
saksıları, krem kutuları ve tüpleri, 
meşrubat tenekeleri, plastik,  

naylon poşetler, sebze ve meyve file-
leri, içecek ambalajları,yoğurt- peynır 
ve kaymak plastik bardakları, tel par-
çaları, kablo parçaları, Kartonlar, kon-
serve ve meşrubat tenekeleri, kahve 
ve çay ambalajları, margarin kapları, 
süt ve meyve suyu ambalajları, çiviler 
ve vidalar, plastik kovalar ve kutular, 
cam şişe kapakları,sprey şişeleri 
(boş), Stıropor, değışik ambalaj 
malzemeleri, sigara paketleri, dergiler, 
gazeteler, kataloglar, resimli ve dığer 
kağıtlar 

Metal: ( mesela, demir borular, ama-
türler, metal tencereler) 
ve  
plastik parçalar (mesela, plastik 
sahan, çocuk oyuncakları), bunlarda 
yeşil bidona atılabilinir. 

Eskı cam (Altglas), cam şişeleri, kon-
serve şişeleri ve 
Buna benzerleri özellikle mavi cam  
boksuna (Glasbox) atılır.  

Cam parçalarını,cam Bardaklarini, ay-
na ve pencere camlarını lütfen 
mavi cam boksuna atmayın çünkü on-
lar artık çöplere atılıyor.  

Kolayca çöp ayrımı 

Artık cöpler (Restmüll), mesela 

Kömür veya gaz sobası külleri,  

plastik toplar, bayan çorapları,  

düz camlar ( pencere camı ve ayna 
camı),  

cam parçaları, ampüller (energi tasar-
ruf ve LED ampülleri hariç),  

plastik eldiven,  

halojen lambalar, 

köpek pisliği,  süprüntü, seramik, 

porselen, ip, 

bulaşık sünger ve bezleri, elektrikli süpür-
ge torbaları, küçük hayvanların kumu, 
müzik bandı, ses bandı ve video kasetleri, 
çocuk bezı, diş fırçası, sigara par-
çaları,hijyen malzemeleri, kadın bağı ve 
tampon. 




