
  

  

Geri dönüşüm hizmetleriniz 

hakkında bilgiler 
Tekerlekli Yeşil Çöp Bidonu – Geri 

Dönüşüm Camlar da dâhil olmak üzere, geri dönüşümlü çöplerinizi 
yeşil çöp bidonuna dökün. Lütfen bütün pilleri, pil 
torbasına ve tekstil eşyalarını da Mind torbasına 
koyduktan sonra yeşil çöp bidonunun yanına bırakın. 

Duvar kâğıdı veya 

polistiren blokları kabul 

etmediğimizi lütfen 

aklınızda bulundurun. 

kâğıt 

 
mukavva 

 
kartonlar 

 

karışık cam  şişe 
ve kavanozlar 

 

plastikler 

 

* Bu liste doğru sayılsa da, listelenen öğelerden bazılarının alınamayacağı durumlar 
olabilir, örneğin bu öğelerin, işlemden geçirmek için çok büyük olmaları halinde. 

Yeşil çöp bidonunuzda geri dönüştürebileceğiniz şeyler* 
Mukavva kutular düzleştirildikten sonra yeşil çöp bidonunuzun yanına bırakılabilir! 

gıda ve 
içecek tenekeleri 

folyo 

 
sprey tüpleri 

şişeler 
salata tepsileri 

yemek ve sebze 
sepetleri 

süt şişeleri 
ağartıcı kutuları 

şampuan 
kutuları 

taşıma poşetleri 
çöp poşetleri 

streç film 

margarin kutuları 
hazır yemek 

tepsileri 
küçük bitki 

saksıları 

yoğurt kapları 
sprey tüpleri 
gıda kutuları 

 

 

Turkish 



 

 

Önemli Bilgiler 
 
Lütfen atık çöpünüzü veya geri dönüşüm çöpünüzü, çöp toplama günü sabahı 
saat 07.00 itibariyle, kolayca görünür bir şekilde mülkünüzün kıyısına koyun. 

Charnwood İlçe Belediyesinin, Charnwood’da bulunan mülklerden, (mülk 
başına) yılda 3 defaya kadar büyük miktarda eşya toplanması hizmeti 
sağladığını lütfen aklınızda bulundurun. Lütfen daha fazla bilgi için şu adresi 
ziyaret edin: www.charnwood.gov.uk 

Lütfen torbalara iğne veya başka keskin şeyler koymayın. 

Kişisel nedenler veya mülkünüzden kaynaklı olarak çöp bidonlarınızı taşımada 
zorluk yaşıyorsanız, lütfen bizimle iletişim kurun. 

Çöpünüzün alınmasından sonraki gün çöp bidonunuzu veya geri dönüşüm çöpünüzü 
dışarıya, umuma açık yola bırakırsanız, 1990 tarihli Çevre Koruma Yasasının 47ZA 
maddesi gereğince size, belirlenmiş bir £60 para cezası tebliğ edilebilir. 

Bahçe Atıklarının Alınması 
Yılda £17 karşılığında (hesaptan doğrudan/direct debit 
ödemeli), bahçe atıklarınızdan kurtulabilmeniz için size, 
tekerlekli kahve renkli çöp bidonu sağlayacağız. Bu bidonu iki 
haftada bir boşaltacağız ve bu atığı gübreye dönüştüreceğiz. 
 
Abonelik için 01509 634 563 numaralı telefonu arayın veya 
www.charnwood.gov.uk/gardenwaste adresini ziyaret edin. 

İnternet sitesine yönlendirilmek 
için, akıllı telefonunuzun kare (QR) 
kodu okuyucusunu kullanarak bu 

kare kodu taratın. 

cleaner.greener@charnwood.gov.uk 

Charnwood ile iletişim kurun: 01509 634 563 

www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 

Pazartesi-Cuma 08.30-17.00 arası 
Noel dönemi değişikliğe tabidir 

 

Bu broşüre, büyük punto, kabartma yazı ve ses 
formatlarında veya kendi dilinizde ihtiyacınız 

varsa, lütfen bu numarayı arayın: 01509 634 563 

Pil Geri Dönüşümü 
Pillerinizi, kaldırım kenarına bırakarak geri dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız 
gereken, sağlanmış olan torbaya pillerinizi koyduktan sonra ağzını bağlayıp, 
çöp toplama gününde yeşil çöp bidonunuzun yanına bırakmaktır. Bir sonraki 
çöp toplama için size yeni bir torba bırakılacaktır. 

Aşağıdaki piller geri dönüştürülebilir. 
Ayrıca laptop ve 

enerjili alet pillerini 

de kabul edebiliriz, 

ama araba veya diğer 

sanayi pillerini kabul 

edemeyiz. 

Ev Eşyalarının Geri Dönüştürülmesi 
 
Beyaz renkli Mind torbalarınızda geri dönüştürebileceğiniz şeyler* 
 
Ev eşyalarınızı, bir ruh sağlığı hayır kuruluşu olan Mind’a bağışlayın! 

 

Beyaz renkli Mind torbalarına, artık ihtiyacınız 
olmayan temiz durumdaki giysileri, tekstil 
ürünlerini, ayakkabıları veya tekrar kullanılabilen 
ev eşyalarını koyabilirsiniz. Alınması için dışarı 
bırakırken lütfen torbanın ağzını bağlayın ve yeşil 
renkli geri dönüşüm çöp bidonunuzun yanına 
indirin. Dolu torbanızın yerine yenisi, dolusunu 
alan görevliler tarafından bırakılacaktır. 
 
*Mind torbaları, başka geri dönüşüm için ayrı bir 
araç tarafından toplanabilir. 

Tekerlekli Siyah Çöp Bidonu – Atık Çöp 
 
Siyah renkli çöp bidonunuzun dışına bırakılan ilave atık çöpleri 
alamayacağımızı lütfen aklınızda bulundurun. Dışarıya, çöp dolu 
fazladan torba bırakmanız, para cezasına çarptırılmanızla 
sonuçlanabilir. 
 
Çöp bidonu kapakları, boşaltılırken içindekiler dışarı dökülmesin 
diye kapalı tutulmalıdır. 

tekstil 
 

ayakkabı 


