Kawaguchi Şehri
Ev Çöplerinin Ayrılması ve Atılması
T ü r k ç e （ ト ル コ 語 ）
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Şeffaf torba

Şeffaf torba

Çöp, ayakkabı

Floresan lamba ve cıvalı termometre
gibi atıkların

#Çöp türüne göre toplama günü değişir.

Şeffaf torba (Kağıtları türlerine göre ayırıp ip ile bağlayın)
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Meşrubat
tenekeleri

İçki, içecek ve
çeşnilerin cam
şişeleri

Meyve suyu, içki
gibi meşrubat
tenekeleri

İçlerini
çalkalayın.

Alüminyum veya çelikten
işareti görüntülenir.
İçlerini çalkalayın.

Plastik işaretinin olduğu
çöpler atılır.

“有害ごみ” olarak adlandırılır , böylece
onu imha diğer atıklarla birlikte
karıştırmak için değil.

Geri dönüştürülebilir atıkları atma yeri
Ayda iki kere

Çarşamba

(günü)

Şeffaf veya yarı şeffaf torba
Cam gibi kırılabilir maddeleri kağıda
sarıp torbayı “われもの” ile
işaretledikten sonra atın.

Haftada bir kere
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Geri dönüştürülebilir
çöpleri türlerine
göre ayırın.
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Pet şişeler

Lifli
maddeler

Meşrubat ve içki
pet şişeleri

Eski giysiler,
battaniye vb.

PET şişeler
işareti
görüntülenir.

Hava
yağmurluysa
bir sonraki
toplama
gününde atın.

Kapak ve etiketlerini
çıkarıp, ayırın.

シ
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Belediye, belediye şubeleri ve
halk merkezleri gibi tesislerde
bulunan özel kutulara olduğu
gibi koyun (torbadan çıkarın).
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Metaller

Kağıt

Teneke, sprey
tenekesi, tava
vb.

Gazete kağıdı, dergi ve
geri dönüştürülebilir
çeşitli kağıtlar, karton
kutu, kağıt paketler ve
kağıt ambalajlar

Bıçak gibi kesici
maddeleri kağıt
veya beze sarıp
öyle atın.

Çöplerinin ayrılması kılavuzu uygulama program hakkında

Hava yağmurluysa
bir sonraki toplama
gününde atın.

QR Kodu

Oturduğunuz adrese göre normal çöplerin toplama günü hakkında arama yaparak öğrenebilirsiniz.
Çöp türüne göre, nasıl ayrılması ve atılması gerektiğini arama yaparak öğrenebilirsiniz.
Kawaguchi belediyesinin çöp ve geri dönüştürülebilir atıklarının toplaması ile ilgili haberler ve bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
URL
*Haberleşme ücreti ise bu hizmet kullananlara aittir.Kullanmak için sağdaki web sitesine erişim yapın
ya da barkod tarayıcı fonksiyonlu cep telefonuyla QR Koduyu tarayarak kullanın.
http://kawaguchi-gomimaru.jp

！Dikkat！

Büyük boyuttaki çöplerin atımı
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▲Geri dönüştürülebilir
atıkları atma yeri

Normal çöp atma yeri
Normal çöp

川口市
「ごみまる」

Bir tarafı 40 cm’den büyük olan maddeler büyük boyutlu çöp olarak tanımlanır. Bunlar çöp atma yerlerine
atılmaz. Büyük boyuttaki çöplerin atımı için arka sayfaya bakınız.

Çöp toplama günü, uygulama programından öğrenerek buraya yazınız!

Çöp atarken normal çöpler ve geri dönüştürülebilir atıklar için iki atma yeri vardır.
Çöpleri doğru olarak ayırıp, çöp toplama günü sabah 8.30’a kadar çöpü çıkarın.
Kurallara uyulmadığı zaman çöpler toplanmaz.
Çöp atma yeri veya çöplerin toplanma günü hakkında Atık Toplama Ofisi veya Atık Yönetim
Bölümü ile irtibata geçin ya da mahalle sakinlerine danışın.
(Atık Toplama Ofisi : TEL 048-251-1174) (Atık Yönetim Bölümü : TEL 048-228-5370)
#Japonca konuşabilen birine telefon etmesini rica edebilirsiniz
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Büyük boyuttaki çöplerin atımı
Çöpünüzü belediyeye ait tesislere kendiniz götürün ya da telefon, internet yolu ile toplama
servisine (300 yen'den başlayan ücret ile) başvurun.
Telefon ile başvuru : TEL 048-251-1111
Başvuru saatleri : Pazartesi’den Cuma’ya
Sabah 9 akşamüstü 5 arası (resmi tatiller ve yeni yıl dışında)
#Japonca konuşabilen birine telefon etmesini rica edebilirsiniz
İnternetten başvuru : URL https://eco.city.kawaguchi.lg.jp/sodai/information.htm
#İnternet sitesi Japonca olduğu için Japonca okuyabilen birisinden yardım isteyin.
Kendiniz getirirseniz：Tozuka Çevre Merkezi veya Hatogaya Sağlık Merkezi
Başvuru saatleri : Pazartesi’den Cuma’ya
Sabah 9 ile 11.30 arası /Öğleden sonra 1 ile 4 arası
#Kawaguchi şehrinde yaşadığınızı kanıtlayan bir belge (örneğin oturum kartı,
ehliyet vb.) getirin.

Belediye tarafından toplanmayan ve kabul edilmeyen atıklar
Aşağıdakiler normal çöp, geri dönüştürülebilir atık ve büyük boyutlu çöp olarak
atılamayabilir.
1. Tehlikeli maddeler, keskin kötü koku salan maddeler (Örnek: Gaz tüpü, petrol, ilaç)
2. Araba, araba parçaları, motosiklet, motosiklet parçaları, tekerlek vb.
3. Çöp imha tesisinin yönetimini veya işleyişini etkileme riski olan maddeler
(Örnek: Yangın söndürücü, yanmaz kasa, blok, piyano vb.)
4. Binaların genişletilme ve yeniden inşası sırasında çıkan eski
malzemeler, doğramalar
5. Bulaşıcı tıbbi atıklar
6. Endüstriyel atıklar
7. Ağırlıklı olarak işletmelerde kullanılan maddeler
(Örnek: Dondurmaların tutulduğu dondurucu, fotokopi makinesi vb.)
8. Belirli ev aletleri (Sayfanın alt kısmına bakarak gerekli işlemi yapın.)
9. Bilgisayar #Atma prosedürü ile ilgili üretici ile irtibata geçin.

薬品

Ev Aletleri Yeniden Dönüşüm Yasasına Tabi Maddeler
Kawaguchi şehri tarafından toplanmaz. Aşağıda anlatıldığı gibi atılmalıdır.
1. Aleti satın aldığınız mağazaya veya aletin yenisini satın aldığınız ve eski
aleti geri almayı kabul eden mağazaya danışın.
2. Elektrikli ev aletlerinin toplama ve nakliyesi ile ilgilenen Kawaguchi Şehri
Genel Atık Toplayıcı ve Taşıyıcıları’na başvurun.
3. Belirlenen toplama yerine kendiniz getirmelisiniz.
*Geri dönüşüm ücreti ile toplama ve nakliye ücreti ödenmesi gerekmektedir.
**Ayrıntılar için Atık Yönetimi Bölümü ile irtibata geçin.(TEL 048-228-5370)
***Japonca konuşabilen birine telefon etmesini rica edebilirsiniz

Bu kategorideki elektrikli ev aletleri
(Şehir tarafından toplanmaz)

Televizyon (tüplü, LCD, plazma), buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi,
klima, kurutma makinesi

