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HAVALELİ
ÇÖPLER
Büyüklükleri
nedeniyle

çöp bidonlarına sığmayan
havaleli çöpler ve eski madde
olarak değerlendirilemeyen
çöpler: Mobilyalar,
halılar, döşekler,
lavabolar, seramikten
klozetler, Heraklit, Rigips,
dış cephe stiroporu vs.

HURDA DEMİR
Örneğin sobalar,
fırınlar, sıcak su
depoları, bisikletler,

banyo küvetleri, çitler, çatı
olukları, borular, saçlar,
çeşitli madeni çerçeveler
gibi madeni hurda ve
küçük metaller, ev kesiminden
ambalaj olmayan küçük metaller,
örneğin saçtan çanakçömlek,
çatal-bıçak, metal aletler.

ESKİ AĞAÇ
Bütün işlenmiş ve
işlenmemiş ağaç
artıkları (plastik tabakalı

ağaçlar hariç), örneğin masif
ağaç, kalaslar, direkler,
ağaç çıtalar, suntalar,
ağaç pencereler (camsız),
mobilyalar (plastik tabakasız),
yataklar (döşeksiz), cüzi metal
oranı olan ağaç (örneğin menteşeli
pencere ve kapılar)

KARTONLAR
Oluklu mukavva ve
büyük, değişik
madde tabakası

olmayan ambalaj kartonları,
örneğin elektrikli cihazların ya da
kendi kendinize monte ettiğiniz
mobilyaların satış
ambalajları, meyve ve
sebze kartonları, posta
yoluyla satış yapan
firmaların sevk kartonları v.s.

SORUNLU
MADDELER
Tehlikeli ve zehirli çöpler
İlaçlar, Boya artıkları

(Cilalı boya, duvar boyaları,...)
Sprey kutuları (deodoran, saç, boya,...)
Yapıştırıcı ve PU-köpük kutuları
Kimyevi maddeler (Asitler, eriyikler,
çözücü maddeler,...)
Bitki koruyucu maddeler
Yağlı çöpler
Elektrikli cihazlar

ESKİ CAM
Beyaz ve renkli
cam olarak
ayrılmış şekilde

Bir kez kullanılan şişeler
Konserve kavanozları
Alkollü içki şişeleri
Flakonlar
Parfüm şişeleri

BİYO ÇÖPLER
Kahve filtreleri
Çay poşetleri
Meyve

ve sebze artıkları
Et ve yemek artıkları
Kemikler ve yumurta kabukları
Kâğıt peçeteler
Küçük hayvanların dışkıları
Oda bitkileri
Kesme çiçekleri
Kesilmiş çimler ve çalılar
Ağaçtan düşmüş meyveler
Ağaçtan düşmüş yapraklar
Hasat artıkları

SARI TORBA/SARI BİDON
Plastik ya da bileşik maddelerden
oluşan ambalajlar
Plastik şişeler (PET, ...)

Deterjan, temizlik ve vücut bakım maddelerinin şişeleri
Margarin ve yoğurt kapları
Meyve altlıkları ve kapları
Küçük bidonlar (Sirke, temizlik maddeleri,...)
Plastik folyeler ve torbalar
Stiropor ambalajlar (Parçalar, çipler,...)
Seramik şişeler
Derin dondurulmuş ürün ambalajları
(üzerinde değişik tabaka olan)
Tetra ambalajlar (Süt ve içecek kutuları)
Ağaç kasalar
Meyve ve sebze fileleri, çuvallar
Değişik maddelerden oluşan bileşimler
(İçecek, kahve kutuları,
blister ambalajlar,...)

ESKİ KÂĞIT
Gazeteler
Dergiler
Broşürler

Kitaplar ve kataloglar
Mektuplar
Yazı kâğıtları
Defterler
Mukavva
Oluklu mukavva
Derin dondurulmuş
ürün kartonları
(üzerinde değişik tabaka
olmayan)

ARTAN ÇÖPLER
Süpürge tozu
Elektrik süpür-
gesindeki pislik

CDʼler, DVDʼler, video ve
audio kasetler, disketler
Lastik, deri ve dikiş atıkları
Kedi yataklığı
Sıhhi malzemeler
(bebek bezleri, kadın bezleri,...)
Seramik (Tabaklar, vazolar,...)
Kül (kok/kömür)
Karbon kâğıdı
Yassı cam (pencere, oto, ayna,...)
Ampul
Bardaklar
Diş fırçaları
Sigara artıkları
Kâğıt mendiller

GAYRİMENKULDEN TOPLAMA SİSTEMİ:

TOPLAMA ADASINA GÖTÜRME SİSTEMİ:

TOPLAMA MERKEZİNE GÖTÜRME SİSTEMİ:

Daha detaylı bilgileri
İnternet ʼde

MADENİ KUTULAR
Metal ve alüminyumdan
ambalajlar
Konserve kutuları

Hayvan besin kutuları – temizlenmiş
İçecek kutuları
Tüpler
Madeni/Alüminyum folyeler
Madeni tüpler
(soda, kremşanti,...)
Boş sprey kutuları
Boş boya kutuları
Kapaklar (kapsüller, vidalı kapaklar,...)

ESKİ TEKSTİLLER
NBütün toplama
adalarında değil!
Giyim eşyaları

İç çamaşırlar (temiz!)
Ayakkabılar (ikişer ikişer bağlı şekilde)
Başörtüler, kravatlar
Masa örtü takımları, yatak çarşafları
Yatak örtüleri (yün örtüler, ...)
Yastıklar, tüylü yataklar
El çantaları, kemerler
Havlular, perdeler

KULLANILMIŞ SIVI VE SERT YAĞLA
NÖLİ ʼde toplanır
Doldurulmuş NÖLİ ʼler toplama
merkezlerinde değiştirilir.

TETRA AMBALAJLAR
ÖKO-BOX ʼlarda toplanır. Boş kutuları toplama
merkezinden alınız ve dolu kutuları oraya
teslim ediniz.

İNŞAAT ARTIKLARI
GBelediyelere göre değişen
tasfiye yöntemleri.
Kesinlikle artan çöp bidonuna
atılmamalıdır !
Çoğu kez toplama merkezinde inşaat artığı
kontejnerleri ya da inşaat artığı deposu.

ÇÖPLERİN İŞLENMESİ İÇ İN
BELEDİYE BİRL İĞİ
BRUCK AN DER LEITHA İLÇESİ
A-2460 Bruck an der Leitha
Stefanie-Gasse 2
Telefon: 02162-65556-0
Fax: 02162-655606
e-mail: office@gabl-bruck.at
http://www.gabl.info
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02162/65556-12 telefondan GABL ʼda alabilirsiniz.
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İVorschreibung – Çöp ücreti altı ayda bir (15.3. ve 15.9. tarihlerinde)

tahsil edilir.

Ödeme kâğıdı, hesaptan kesilme ya da Vatandaş portali -

Ödeme şekilleri arasında seçim yapabilirsiniz. Ya ödeme kâğıdıyla ya da

otomatik olarak banka hesabından kesilme talimatıyla ödeme yapılabilir.

Vatandaş portali (www.buergerportal.at) üzerinden ödeme talimatı size

elektronik olarak ulaştırılır ve her zaman için hesap durumunuzu kontrol

etme olanağınız bulunur.

artan (ayrılamayan) çöp, eski kâğıt, sarı torba – Her artan çöp bidonu-

nun yanına ücretsiz olarak 8-haftalık aralarla toplanan bir kâğıt bidonu ve

sarı torbalar verilir. Sarı torbalar yılda bir kez (Aralık ayında) bütün evlere

dağıtılır. Belediye dairesinden daha fazla torba almak mümkündür. Kıs bir

süre için daha fazla artan çöp/eski kâğıt birikmesi durumunda belediye

dairesinden ya da GABL - bürosundan artan çöp/eski kâğıt torbaları satın

alabilirsiniz. Diğer torbalar toplama işlemi sırasında götürülmez.  

Çöp bidonlarının hazır bulundurulmaları – En geç sabah saat 6.00 ’da,

fakat daha iyisi bir önceki akşamdan bidonlarınızı/torbalarınızı mümkün

olduğu kadar trafiği engellemeyecek şekilde arsanızın kenarına bırakınız.

Bidonların, boşaltıldıktan sonra en geç 24 saat içinde  bırakıldıkları

yerden uzaklaştırılmaları gerekmektedir. 

temiz tutma – Çöp bidonlarını temiz tutmak, gayri menkul sahibinin

görevidir.

Mutfakta ve bahçede oluşan biyo çöplerinin ayrı olarak toplanmaları

gerekmektedir. Daha konforlu olan yöntem biyo bidonudur. Yılda 40 kez

boşaltma hizmeti verilmekte olup, ek olarak belediye dairesinden ya da

GABL - bürosundan kesilmiş çim ya da çalılar için yeşillik kesim torbaları

satın alma olanağı bulunur. Bu torbalar da çöplerin toplanması sırasında

götürülür. 

gübrelik, kendi bahçenizde Recycling (atıkların geri dönüşümü) teşkil

eder. Ancak gübre kazanılması, usulüne uygun bir şekilde yapılmalıdır ve

biraz zahmet gerektirir. Fakat karşılığında ücretsiz gübre elde ederek

gerçek bir dönüşüm ekonomisi oluşturmuş olursunuz.

ÇÖP BIDONLARI:

eski cam, madeni ambalajlar (kutular) ve eski tekstil ürünleri – 

Bu eski maddeler, herkesin ulaşabileceği yerlere koyulan konteynerlere

atılabilir. 

Bu eski madde toplama adalarının temiz tutulmaları gerekmektedir - lütfen

yanlarına çöp bırakmayınız! Konteynerlerin aşırı derecede dolmuş olması

halinde, lütfen en yakındaki diğer toplama adasına gidiniz ve GABL ’i

bilgilendiriniz.

ESKI MADDE TOPLAMA ADALARI:

BIYO BIDONU MU, YOKSA GÜBRELIK MI?

ÇÖP ÜCRETI:

havaleli çöpler, hurda demir, ağaç, kartonlar – Bu eski maddeleri ve

çöpleri, kamuya ait eski madde toplama merkezine (ASZ) götürmek müm-

kündür. Ticari olmayan (özel) hanelerin yıllık 5m³ ücretsiz kontenjanı bulun-

maktadır. 

sorunlu maddeler ve eski elektrikli cihazlar – Sorunlu maddeler, özel

hanelerden gelen tehlikeli çöplerdir. Normal ev ihtiyacı miktarında bunlar,

bütün eski elektrikli cihazlar gibi, ASZ tarafından teslim alınır.

ESKI MADDE TOPLAMA MERKEZI (BAUHOF):

Çöplerin işlenmesi için 
belediye birliği
Bruck/Lth. ilçesi

A-2460 Bruck an der Leitha

Stefanie-Gasse 2 

office@gabl-bruck.at

http://www.gabl.info

02162-65556-0
Açılış saatleri: Pazartesi ’den Cuma ’ya 

kadar saat 8-12 arası
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ÇÖp tasfiyesinin 

en Önemli hususlari ile ilgili 

kisa bir enformasyon.
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