
Ich mags  
sauber.
Atık ayırmaya ilişkin yelpaze bilgi broşürü



Gri bidon
Evsel atık



İçine atılacaklar
∙ Kül, sigara izmaritleri 
∙ Kurumuş boya kalıntıları
∙ Ağaç kökleri
∙  Cam kavanozlar, kırılmış  
aynalar / düz cam

∙  Çerçeveli fotoğraflar /  
diyapozitifler

∙  Et / pişmiş mutfak atıkları, pişmiş 
ve bozulmuş gıda maddeleri

∙ Ampuller / halojen lambalar
∙  Plastikten ev eşyaları, diş fırçaları
∙  Hijyenik ürün atıkları, bebek 
bezleri, mendiller ve mutfak 
havluları

∙ Kedi ve küçük hayvan kumu
∙ Seramik / porselen
∙ Kemikler, tüyler ve saçlar
∙  Yara bantları / sargı malzemeleri
∙ Elektrikli süpürge torbaları
∙ Duvar kâğıdı kalıntıları

İçine atılmayacaklar
∙ Atık cam
∙ Kullanılmış kâğıt
∙ Organik atıklar ve bitki atıkları
∙ Küçük elektrikli ev aletleri
∙  Solventler içeren boyalar ve 
cilalar

∙ Hafif ambalajlar
∙ Metaller
∙ Kimyasallar
∙ Enerji tasarruflu lambalar
∙ Ev temizlik maddeleri
∙ Kuru bataryalar

Gri bidon



Boyutlar
25, 35 ve 50 litre

Boşaltma / Toplama
Haftada bir kez GEM tarafından.

Masraflar
Masrafları atık bertarafına ilişkin ücret üzerinden 
mags belirlemektedir. Bunlar gri bidonun büyüklü-
ğüne göredir. Fiyatlara ilişkin bilgileri www.mags.de/ 
gebuehrenbescheid adresinde bulabilirsiniz.

İşte böyle yapılır
Gri bidonu kiracılar veya kiralayanlar yapı marketle-
rinden satın alabilirler. Kapların kayıt, kayıt silme ve 
devir işlemlerini mags‘de (Am Nordpark 400, 41068 
Mönchengladbach) yapabilirsiniz. Geçerli plaketi  
olmadan gri bidonlar boşaltılamaz. Plaketleri mags 
göndermektedir. 

Kiracı olarak plaket konusunda lütfen kiralayana  
başvurunuz. Konuya ilişkin sorularınız varsa lütfen bizi 
arayınız: 02161 - 49 10 60 veya behaelter@mags.de  
adresimize bir e-posta gönderiniz.

Gri bidon



Mavi bidon
Kâğıt / karton



İçine atılacaklar
∙ Kartondan dosyalar ve klasörler
∙ Mektup zarfları
∙ Kitaplar
∙ Kartonlar
∙ Yumurta kartonları
∙ Broşürler / dergiler / kataloglar
∙ Kaplanmamış kâğıt ambalajlar
∙ Dergiler
∙ Gazeteler
∙ Oluklu mukavvalar

Mavi bidon

İçine atılmayacaklar
∙  Kirli kâğıtlar veya kartonlar /  
pizza kartonları

∙ Fotoğraflar
∙ Hijyenik kâğıtlar
∙ Kâğıt mendiller / mutfak havluları
∙ Duvar kâğıdı kalıntıları
∙ Balmumu kaplı kâğıtlar / kartonlar
∙ Bebek bezleri
∙  Metal veya plastik içeren kâğıt 
ambalajlar



Boyutlar
120 ve 240 litre

Boşaltma / Toplama
Her 14 günde bir GEM tarafından.

Masraflar
Mavi bidon kayıtlı tasnif edilmiş atık kabınızın atık 
vergilerine dâhildir. Ek masraflar oluşmamaktadır.

Mavi bidon

İşte böyle yapılır
Ev sahibi / kiralayan olarak mavi bidonun siparişini 
02161 - 49 10 60 numaralı telefondan kolayca verebilir-
siniz.  Bidonu kapınızın önüne teslim ediyoruz. 

Kiracı olarak lütfen kiralayanın onayını alıp bizi  
02161 - 49 10 60 numaralı telefondan arayınız.

Diğer imkânlar
Alternatif olarak desteler halinde de kâğıt toplaya-
bilirsiniz: Bunun için kâğıtları ve kartonları istifleyin  
ve gerekirse (plastikten olmayan) bir ip ile bağlayın. 
Ayrıca Mönchengladbach’da çok sayıda kâğıt kon-
teyneri mevcuttur.  Yerlerini www.mags.de adresinde 
bulabilirsiniz.



Sarı torba 
Ambalajlar / değerli maddeler



İçine atılacaklar
Camdan veya kâğıttan / karton-
dan olmayan satış ambalajları:  
∙ Sac tüpler
∙  Cam konservelerin, konserve 
kutularının kapakları

∙ Şişe kapakları
∙  Alüminyum folyolar, alüminyum 
kutular ve alüminyum kâğıt / 
alüminyum kutular (ör. hazır 
yemeklerin)

∙ Kahve ambalajları
∙ Süt ve meyve/sebze suyu kutuları
∙ Tek kullanımlık plastik şişeler
∙ Sos torbaları
∙ Yoğurt bardakları
∙ Ambalajların folyoları
∙  Strafor kâseleri (meyve, sebze, vs.), 
strafordan yumurta ambalajları

Sarı torba

İçine atılmayacaklar
∙ CD kapları
∙  Plastikten ev gereçleri (kovalar, 
çamaşır sepetleri, vs.)

∙ Hijyen ürünleri
∙ Bebek bezleri
∙ Elektrikli süpürge torbaları
∙ Giysi
∙ Ayakkabılar
∙ Çocuk oyuncakları



Boşaltma / Toplama
Her 14 günde bir EGN (Entsorgungsgesellschaft  
Niederrhein mbH) tarafından. 

Masraflar
Masraf oluşmamaktadır. Ürünleri satın alırken zaten, 
sarı torbaların sağlanmaları ve alınıp götürülmeleri 
dâhil, ambalajlar için ödediniz.

İşte böyle yapılır
EGN 26 adet torba içeren tekerlek üzerindeki sarı  
torbaları yılın 31 Ocak tarihine kadar her eve dağıt-
maktadır. Başka tekerlekleri (stoklarla sınırlı olmak 
kaydıyla) teslim alma kartlarını ibraz ederek EGN 
araçlarından, belediye binalarından ve kamu yöne-
timi kurumlarından ve GEM’den (Am Nordpark 400, 
41068 Mönchengladbach) alabilirsiniz. Teslim alma 
kartlarını güncel GEM atık takviminin arkasında bula-
bilirsiniz. Ek teslim alma kartlarının siparişini EGN’den 
0800 - 20 10 505 numaralı telefondan verebilirsiniz. 

Diğer imkânlar
Sorularınız için ücretsiz EGN destek hattı hizmetinizdedir: 
0800 - 20 10 505 (Pazartesi ila Cuma saat 8.00 ila 18.00 
arası).  Daha fazla bilgi için: www.egn-gelbersack.de.

Sarı torba



Kahverengi bidon 
Biyo atıklar



İçine atılacaklar
Ev ve bahçe atıkları  
∙ Çiçek toprağı
∙  Bitki atıkları (yapraklar, biçilmiş 
çim, dallar, bitki kalıntıları, vazo 
ve saksı çiçekleri, aynı zamanda 
yabani otlar)

∙ Kahve ve çay filtreleri
∙  Pişmemiş mutfak atıkları (ör.  
patates kabukları, sebze artıkları,

  meyve, yumurta kabukları)

İçine atılmayacaklar
∙ Kül
∙ Ağaç kökleri
∙ Ekmek
∙ Tüyler / saçlar 
∙ Et
∙ Pişmiş yemek artıkları
∙ Hijyen ürünleri
∙ Kedi / küçük hayvan kumu
∙ Kemikler
∙ Porselen
∙ Yemek artıkları
∙ Elektrikli süpürge torbaları
∙ Sokak süprüntüleri
∙ Tekstiller / çaputlar
∙ Kilden kaplar
∙ Bebek bezleri

Kahverengi bidon



Boyutlar
120 ve 240 litre

Boşaltma / Toplama
Nisandan Ekime kadar haftada bir kez, Aralıktan  
Marta kadar her iki haftada bir GEM tarafından. 

Masraflar
Kahverengi bidon kayıtlı tasnif edilmiş atık kabını-
zın atık vergilerine dâhildir. Ek masraflar oluşma-
maktadır. İkinci veya üçüncü bir organik atık bidonu  
kullanmak isteyenler, her birinin siparişini yıllık  
65 Euro ücretle buradan verebilir: 02161 - 49 10 60  
veya behaelter@mags.de.

İşte böyle yapılır 
Ev sahibi veya kiralayan olarak kahverengi bidonun 
siparişini 02161 - 49 10 60 numaralı telefondan ya 
da behaelter@mags.de e-posta adresinden kolayca 
verebilirsiniz. Bidonu kapınızın önüne teslim ediyoruz. 

Kiracı olarak lütfen önce kiralayana başvurunuz. 

Boşaltma / Toplama
Organik atık bidonuna alternatif olarak kendiniz kom-
post yapabilirsiniz. Bilgileri 02161 - 49 10 60 numaralı  
telefondan veya  behaelter@mags.de e-posta üzerin-
den GEM’den alabilirsiniz.

Kahverengi bidon



Cam



İçine atılacaklar
∙ Tek kullanımlık şişeler
∙  Cam ambalajlar (ör. turşu ve 
reçel kavanozları)

İçine atılmayacaklar
∙ Kristal
∙ Cam kavanozlar
∙ Enerji tasarruflu ampuller
∙ Aleve dayanıklı cam
∙ Ampuller
∙ Halojen lambalar
∙ Floresan lambalar
∙ LED lambalar
∙ Seramik ve porselen
∙ Salata kâseleri vs.
∙ Seramik şişeler
∙ Kilden kaplar
∙ İçecek ve bira bardakları
∙  Kırılmış düz cam, ayna veya  
pencere camları

Cam



Cam sonsuz kez geri dönüştürülebilir. Ayrıca cam 
geri dönüşümü atık miktarınızı azaltır ve böylelikle  
bertaraf masraflarından tasarruf etmenizi sağlar. 

İşte böyle yapılır
∙ Cam kaplar boş olmalıdır
∙ Kapakların ve etiketlerin çıkarılmasına gerek yoktur 
∙  Kullanılmış cam yeşil, kahverengi ve beyaz renklerine 
göre ayrılmalıdır

∙  Başka renklerdeki cam (ör. mavi veya kırmızı şişeler) 
yeşil cam konteynerine atılmalıdır

∙  Önceden ayrılmış cam, araç üzerindeki 3 hazneli  
sisteme 1:1 başlatılmaktadır

Cam

Teslim alma
Rhenus AG & Co. KG firması cam konteynerlerin  
boşaltılmasından sorumludur.

Noktalar
Cam konteynerlerin özetini www.mags.de adresinde 
bulabilirsiniz.



Hacimli atık



Topladıklarımız
∙  Soğutucu ve dondurucu cihazlar 
gibi büyük beyaz eşyalar

∙  Ocaklar, bulaşık ve çamaşır ma-
kineleri veya kurutma makineleri

∙  Televizyon, bilgisayar, monitörler, 
vs. gibi elektronik hurdalar

∙  Metal içeren mobilyalar,  
bisikletler, çim biçme makineleri 
gibi hurdalar

∙  Eski mobilyalar, yataklar, halılar 
gibi hacimli eşyalar 

∙ Büyük plastik parçalar

Hacimli atık

Toplamadıklarımız
∙ Komple ev tasfiyeleri
∙ Oto lastikleri
∙  İnşaat enkazı (tuğla, lavabo, 
porselen, vs.)

∙ Alçı atıkları
∙ Cam ve ayna yüzeyler
∙ Duvar boyaları
∙  Kapılar, laminat gibi işlenmiş  
ahşap, işlenmiş bahçe mobilyaları

∙  Çuvallarda ve kartonlarda küçük 
parçalar ve eşyalar

∙ Tadilat atıkları



Hacimli eşyalarınızla ilgileniriz.

Kapsam
Her randevu tarihinde 5 metreküp hacimli çöp alıyo-
ruz. Bu 2 x 2 metreye ve 1,25 metre yüksekliğe eşittir. 

Masraflar
Yılda iki hacimli çöp randevusu alabilirsiniz. Bu iki 
randevu kayıtlı tasnif edilmiş atık kabınızın atık vergi-
lerine dâhildir. Ek masraflar oluşmamaktadır.

İşte böyle yapılır
Bizden 02161 - 49  10  49 numaralı telefondan bir rande-
vu alın veya bize yazın: sperrmuelltermin@gem-mg.de. 
Randevuyu www.mags.de/abfall-sperrmuell adresin-
den de alabilirsiniz. 

Diğer imkânlar
Alternatif olarak size özel hizmetler de sunuyoruz:  

Ekspres Servis: Hacimli çöpünüzün toplanması -  
müsaitliğe göre – istediğiniz tarihte (bir seferi 58 Euro). 
 
Komple hizmet: Hacimli çöpünüzü doğrudan evinizden,  
bodrumunuzdan veya garajınızdan alıyoruz. Fiyatı  
saatlik 124,99 Euro, faturalama harcanan zamana 
göre yapılmaktadır.

Hacimli atık



Büyük miktarlarda atık 
ve değerli maddeler



Ücretsiz teslimat
Bu değerli maddeler değerli atık 
merkezlerinin ön kısımlarına  
ücretsiz teslim edilebilir.
∙ Eski metaller
∙ Hafif ambalajlar
∙ Bitki atıkları
∙ Ağaç kütükleri
∙ İnşaat molozu
∙ Kullanılmış kâğıt
∙ Küçük ve büyük beyaz eşyalar 
∙ Atık cam

 Büyük miktarlarda atık ve değerli maddeler

Ücrete tabi teslimat
Tasnif edilmiş atıkların ve hacimli 
çöpün veya eski lastiklerin teslim 
edilmesi ücrete tabidir*:

0,5 m3 ile 100 kg’a kadar    5 €
0,5 m3 ve 100 kg üzer i  10 €   
100 kg üzeri                        160 € / t
200 kg üzeri                 180 € / t
300 kg üzeri                200 € / t
500 kg dâhil 
400 kg üzeri                 220  € / t

*  mags ücret listesinde belirlenmiş 
tarifeye göre.



Biraz daha fazla biriktiğinde
Luisental ve Heidgesberg ile iki modern değerli atık 
merkezi hizmetinizdedir. Değerli atık merkezlerinin püf 
noktası: Konteynerler altta durduklarından rahatça 
üstten doldurulabilirler.

Teslimat
Luisental (Geistenbeck) ve Heidgesberg’de (Nord-
park) bir evden en fazla 500 kilogram ve 5m3 atık ve 
değerli madde teslim edebilirsiniz.

Adresler
Heidgesberg 10, 41068 Mönchengladbach
Luisental, 41199 Mönchengladbach

Çalışma saatleri

Heidgesberg
Pazartesi, Salı
Perşembe, Cumartesi            saat 8.00 - 14.30 arası
Cuma             saat 7.00 - 18.00 arası
Çarşamba                                        Kapalı 

Luisental
Pazartesi, Çarşamba
Perşembe, Cuma, Cumartesi      saat 8.00 - 14.30 arası
Salı              Kapalı 

Büyük miktarlarda atık ve değerli maddeler



Zararlı maddeler



Teslim edebilecekleriniz  
∙ Boyalar ve cilalar
∙ Asitler ve çözeltiler
∙ Kimyasallar
∙  LED lambalar ve floresan lambalar
∙ Piller ve termometreler
∙  Kahve makinesi boyutuna  
kadarki küçük elektrikli cihazlar 
(ör. cep telefonu, tıraş makinesi, 
saç kurutma makinesi, tost  
makinesi, dizüstü bilgisayar)

Zararlı maddeler

Teslim edemeyecekleriniz
∙ Atık yağ
∙ Demiryolu kirişleri
∙ Asbest içeren atıklar

Sıvı haldeki çözücü madde içer-
meyen duvar boyalarını ücret kar-
şılığında değerli atık merkezlerine 
verebilirsiniz. Kurumuş boya kalın-
tılarını tasnif edilmiş atık bidonu 
üzerinden bertaraf edebilirsiniz. 



Zararlı maddeler insanlar ve çevre için özel bir tehlike 
arz etmektedir. Bu nedenle ayrı olarak GEM zararlı 
madde aracına verilmeliler.

Zararlı madde aracı noktaları
Zararlı madde aracı Mönchengladbach şehir bölge-
sinde değişken noktalarda durmaktadır. Noktaları 
ve bunlara ait tarihleri www.mags.de adresinde veya 
GEM atık takviminde veya mags uygulamasında  
bulabilirsiniz.

Zararlı maddeler

Ayrıca zararlı madde aracı haftada iki gün değerli 
atık merkezlerinde bulunmaktadır:

Değerli atık merkezi
Luisental (Geistenbeck)
Pazartesi ve Perşembe         saat 11.30 - 13.00 arası
Heidgesberg (Nordpark)
Salı ve Cuma       saat 11.30 - 13.00 arası



GEM - Gesellschaft für Wertstofferfassung,  
Wertstoffverwertung und Entsorgung  
Mönchengladbach mbH
Am Nordpark 400
41068 Mönchengladbach

Tel 02161 - 49 10 10 
 (Pazartesi - Cumartesi:  saat 6.00 - 22.00 arası)
Mail service@gem-mg.de
Web www.mags.de


