
WESERMARSCH BÖLGESINDE 
ATIK YÖNETIMI

„SARI TORBALAR” KUPONLARI 
0800 4792671 üzerinden veya (Sadece Lemwerder 
için) 0421 6184330 üzerinden ve 
www.gelb-kommt-an.de üzerinden verilir.

GIB atık uygulaması üzerinden veya 
www.gib-entsorgung.de üzerinden bu işlemi 
kolayca yapabilirsiniz:
• Konteyner siparişleri ve kayıt iptali
• Hacimli çöplerin teslim alınması için kayıt yaptırma
• Atık ABC›sinde doğru imha yolunu bulmak
• Otomatik ödeme talimatı ver
• Sarı torbalar için kupon siparişi ver
• Güncel bilgileri görüntüleme
• ve daha fazlası.

BİZE NASIL ULAŞILIR
GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH
Atık ve müşteri tavsiyesi
Otto-Hahn-Straße 9
26919 Brake 

� 04401/98 88-0    �  04401/98 88-10
�   info@gib-entsorgung.de  
  www.gib-entsorgung.de

ZARARLI MADDELERIN 
BERTARAFI

... temiz performans

ATIKLARIN AYRILMASI
 KOLAYLAŞTI

Hiçbir koşulda artık çöp 
veya gider üzerinden 
bertaraf edilmez!
yangın tehlikesi!

Brake, Lemwerder ve Nordenham‘daki geri dönüşüm 
merkezlerinin tehlikeli atık toplama noktalarına özel haneler 
zararlı maddeleri (atık yağ hariç) ücretsiz teslim edebilirler.
Buna ek olarak, zararlı maddeler için gezici araç yılda iki kez 
yakınlarda geri dönüşüm merkezleri olmayan yerlere gider. 
Tarihleri toplama takviminde ve GIB atık uygulamasında 
bulabilirsiniz.

CD/Yazıcı Kartuşları ve Atık İlaçlar
Wesermarsch‘taki 6 geri dönüşüm merkezinde CD‘ler ve 
yazıcı kartuşları ve atık ilaçlar da ücretsiz olarak teslim 
edilebilir.

Kullanılmış elektrikli ev aletleri ve piller
Ülke çapında, kullanılmış pillerin ücretsiz teslimatı için 
200.000‘den fazla toplama noktası bulunmaktadır. Ayrıca 
aşağıdaki noktalardır: • Süpermarketler • mağazalar • 
elektronik mağazaları • benzin istasyonları • Wesermarsch‘ta 
eczaneler ve geri dönüşüm merkezleri.

Elektronik cihazlar, piller ve akümülatörler evsel 
atıklara ait değildir, ancak ücretsiz olarak teslim 
edilebilir.

Elektrikli aletlerin ücretsiz imhası satıcı, çevrimiçi ve yetkili 
satıcıda veya geri dönüşüm merkezlerinde gerçekleştirilebilir.

WWW.GIB-ENTSORGUNG.DE 
ŞİMDİ AYRICA BİR UYGULAMA OLARAK



CAM 
KONTEYNERINE 

Temizlik bezleri, seramik, pence-
re ve opal cam, küller, kozmetik 
ürünleri, mendil ve mutfak 
havluları, pedler, fırçalar, diş 
fırçası, jilet, yara bandı ve ban-
dajlar, kedi kumu, serpme kum, 
çocuk bezleri, elektrikli süpürge 
torbaları, duvar kağıdı ve halı 
kalıntıları, çıkartmalar, plastik 
kaplı hediye ambalaj kağıdı, 
emzikler vb.

Mobilya, elektrikli ev aletleri, 
hurda ve dolaplar, masalar, san-
dalyeler, kanepeler, mutfaklar,
çamaşır makineleri, bilgisayar, 
bulaşık makinesi, kahve makine-
si, elektrikli ocak, buzdolapları 
gibi diğer eşyalar, bisikletler, el 
arabaları, mutfak merdivenleri, 
karyolalar, halılar, iç mekandan 
evcil hayvan kafesleri, bebek 
arabaları. 

Yumurta kabukları, yemek 
artıkları, sebze artıkları/kabukları, 
kahve � ltreleri, meyve artıkları/
kabukları, çay yaprakları, düşen 
meyveler, dallar, çiçekler, çim 
kupürleri, kesilmiş çalı, dallar, 
yapraklar, yabani otlar (TAVŞAN 
OTU YOK!)

Mektuplar ve pencereli olanlar 
da dahil mektup zar� arı, 
pizza kutuları, kağıt nakliye 
ambalajlarının dolum malze-
mesi, kataloglar, gazeteler, un 
ve şeker torbaları, yumurta 
kutuları, makarna kutuları vb.

Alüminyum, sac ve plastik kapak-
lar, ilaç blisterleri, tereyağı folyosu, 
plastik torbalar, teneke kutular, 
(polistiren veya hava yastığı 
folyosu gibi (nakliye) ambalajları, 
temizlik ve şampuan şişeleri, sprey 
kutuları vb.

DÖNÜŞÜM IÇIN
AYRILMAMIŞ ÇÖP BIYOLOJIK ATIK SARI TORBAYA KAĞIT KUTUSUNA HACIMLI ÇÖPLER

Sadece geri 
dönüştürülemeyen atıklar. 
örn.:

Kağıt, karton, mukavva 
veya camdan yapılmayan 
özel olarak kullanılmış ve 
boş ambalajlar. örn.:

Gıda artıkları yapışmadan 
kağıt, karton veya 
mukavvadan yapılmış tüm 
ambalajlar. örn.:

Sadece ev ve bahçeden 
organik atıklar. örn.:

Hacimli çöpler, çöp kutusuna 
sığmayan veya malzemesi 
oraya ait olmayan hane 
eşyalarıdır, örn.:

Tüm depozitosuz cam şişeler 
örn.: Şarap, köpüklü şarap, 
sirke, süt, yağ, meyve suları, 
meyve, sebze, sos için amba-
laj camı, parfüm şişeleri, ilaç 
şişeleri vb. 

Boş cam ambalajlar için. 
Ayıklama beyaz, yeşil, 
kahverengi renklere göre 
yapılır. Farklı renkli cam 
yeşil cam konteynerine 
aittir.

Atık çöp kutusuna ait 
olmayanlar, örn.:
Hacimli çöpler, organik atıklar, 
cam, atık kağıt, ambalajlar, 
piller, inşaat molozu, metaller, 
kimyasallar.

Organik çöp kutusuna ait 
olmayanlar, örn.:
Plastik torbalar, biyolojik olarak 
parçalanabilen plastikler, kedi/
küçük hayvan yataklığı (biyolojik 
olarak parçalanamayanlar dahil), 
dışkı, hayvan leşleri ve vahşi 
hayvan atıkları, sigara izmaritleri, 
çocuk bezleri, atık et ve kemikler 
vb.

Sarı torbaya ait olmayanlar, 
örn.:
Kap camı, seramik ve porselen, 
artık ve organik atıklar, Çocuk 
oyuncakları, şe� af kapaklar,
Alüminyum folyo, plastik kovalar 
ve küvetler gibi plastik ürünler, 
saksılar, piller ve şarj edilebilir 
piller vb.

Cam konteynerine ait 
olmayanlar, örn.:
Seramik ocaklar, ampuller, 
kurşun cam, düz cam, pencere 
camı, seramik, ısıya dayanıklı 
cam, porselen tabaklar, ayna 
camı, toprak şişeler, bardaklar 
vb.

Kağıt kutusuna ait 
olmayanlar, örn.:
Makbuzlar ve banka ekstreleri 
(termal kağıt), mutfak ve kağıt 
mendil gibi hijyen ürünleri, 
pişirme kağıdı, fotoğraf kağıdı, 
süt ve içecek kartonları, duvar 
kağıdı vb.

Hacimli çöplere dahil 
olmayanlar, örn.:
İnşaat ve yıkım ve ticari atıklar 
yok, atıklarla dolu torba ve kar-
ton kutular, pencereler, kapılar, 
radyatörler, gaz kazanları, lava-
bolar, duş tekneleri ve bölmeler, 
parke, laminant, süpürgelikler, 
yüzme havuzları vb. 

... temiz performans




