Hurda Kağıt

Ambalajlar

Yeşil bidona atılacak atıklar:
Hurda kağıt ve koliler

Sarı torbaya atılacak atıklar: Üzerinde yeşil
nokta (Grüner Punkt) bulunan ambalajlar

• Kartonlar, karton kutular
• Gazeteler, dergiler, mecmualar
журналы
• Kitaplar, kataloglar, okul defterleri, 		
kağıtlar
• Kese kağıtları, mektup zarfları
Yeşil bidona atılmayacak atıklar:
Hijyen ve kağıt mendiller, yüzeyi kaplamalı
kağıt, süt ve meyve suyu kutuları, duvar
kağıtları, bebek bezleri.

Plastik ambalajlar, örn.:
• Yoğurt ve margarin kutuları
• Plastik torbalar, poşetler ve folyolar
• Stiropor parçaları
Bileşik maddeler, örn.:
• Süt ve meyve suyu kutuları
• Vakumlu ambalajlar, kahve ambalajları
Metal ambalajlar, örn.:
• Konserve ve içecek kutuları
• Boş sprey kutuları, teneke kapaklar
• Teneke kutular ve bidonlar
• Alüminyum kaseler, folyolar, kapaklar
Sarı torbaya atılmayacak atıklar:
Kağıt, hurda metal, deri, lastik veya plastik
sünger parçaları, üzerinde yeşil nokta olmayan plastik cisimler, elektrikli cihazlar, CD‘ler.
Bu atıkları geri dönüşüm tesislerimize veriniz.
Toplanması:
Her 14 günde bir. Çöp arabasının geldiği
tarihleri Freiburger Abfallkalender içinde
bulabilirsiniz.

Boşaltılması: Her 14 günde bir sarı torbayla birlikte alınır. Çöp arabasının geldiği tarihleri Freiburger Abfallkalender (Freiburg Atık
Takvimi) içinde bulabilirsiniz.

Önemli:
Lütfen büyük kolileri parçalayınız. Özel konutlara
ait büyük miktarlardaki hurda kağıt ve koliler belediyenin geri dönüşüm tesislerine ücretsiz olarak
verilebilirler.
		
Danışma hattı: (0761) 76707 -430
Pt - Pe : saat 8 - 12 / 13 - 17
Cu : saat 8 - 12 / 13 - 15.30
Fax: (0761) 76707-9302 E-Mail:
E-mail: info@abfallwirtschaft-freiburg.de ASF ile ilgili
bütün bilgileri www.abfallwirtschaft-freiburg.de web
sitesinde de bulabilirsiniz.

Hurda Cam

Cam konteynere atılacak atıklar: Boş
şişeler ve camlar, beyaz, kahverengi ve
yeşil cam olarak ayrılmış olarak
Mavi renkli şişeleri kahverengi camların
yanına atabilirsiniz.
Lütfen konteynere atma saatlerine uyunuz:
işgünleri saat 18-19 arası. Yakınında oturan
insanlar size minnettar kalacaktır.
Cam konteynerine değil, gri renkli artık
çöp bidonuna atılacak atıklar: Pencere
camı kırıkları, ateşe dayanıklı cam, ayna camı,
seramik, porselen

Önemli:
Bir dönüşümlü şişe 50‘ye kadar tek
kullanımlık şişe yerine geçer. Bu yüzden lütfen maden suyu, bira, meyve suyu veya süt
ürünleri için kendini kanıtlamış bu dönüşümlü
sistemlerden yararlanınız. Atıkların önlenmesi çevremize faydalı olacaktır.

Önemli:
Bütün ambalajların boş ve temiz olması gerekmektedir. Sarı torbaları ASF‘den, çok sayıda
belediye hizmet ofislerinden ve mağazalardan
temin edebilirsiniz. Dağıtıldıkları yerlerin listesini
Freiburger Abfallkalender içinde bulabilirsiniz.

Yayımlayan:
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Freiburg GmbH
Hermann-Mitsch-Str.26
79108 Freiburg

Artık Çöp

Biyolojik Atıklar

Freiburg kentinde atıkların ayrılması

Türlerine göre doğru
ayırmak için uymanız
gereken hususlar

Biyolojik çöp bidonuna atılacak atıklar:
Çürüyebilen mutfak ve bahçe çöpleri,
örn.

• Süprüntü, elektrikli süpürge torbaları
• Duvar kağıdı artıkları
• Ayna kırıkları, ampuller
лампочки
• Porselen, seramik kırıkları
• Bebek bezleri, hijyen ürünleri
• Toz bezleri, paçavralar, tekstil artıkları
• Kedi tuvaleti kumu, soğuk kül
• Yapışkan bant, sicim, lastikler, plastik par
çalar
• Diyapozitifler, kasetler, video kasetler, dis
ketler
• Yassı cam artıkları, yanmaya dayanıklı 		
camlar
• İzmarit, balmumu
Arada sırada oluşan ek artık çöpleri „kırmızı
çöp torbası“ (80 lt hacim) üzerinden
yok edebilirsiniz. Artık çöp bidonunuzun
boşaltıldığı günlerde toplanmaktadır. Kırmızı
çöp torbaları çok sayıda perakende mağaza,
belediye danışma ofisi, mahalli idareler veya
ASF üzerinden temin edilebilir. Torbayı satın
alarak aynı zamanda çöplerin yok edilmesi
bedelini de ödemektesiniz.

•
•
•
•
•

Önemli:
Atıklarınızı ne kadar titiz ayırırsanız, o kadar az artık
çöp oluşur. Genelde artık çöp bidonunun hacim olarak büyüklüğünü küçültme veya çöpleri birlikte atan
bir topluluğa katılma olanağı bulunmaktadır.

•
•
•
•
•

Meyve ve sebze artıkları
Az miktardaki et ve salam/sucuk artıklar
Saç, tüy, yumurta kabuğu, ekmek
Çay posası, çay poşetleri, kahve posası
Fındık kabukları, küçük ev hayvanlarının 		
tuvalet kumları
Kağıt mendiller, kağıt peçeteler
Hijyen kağıdı, mutfak krep kağıdı
Vazo çiçekleri, saksı bitkileri
Kesilen çalı ve çimen artıkları
Yabani otlar, kuru ağaç yaprakları

Boşaltılması: Haftalık olarak artık çöp
bidonunun boşaltıldığı gün. Çöp arabasının
geldiği tarihleri Freiburger Abfallkalender
içinde bulabilirsiniz.

Önemli:
İçine sıvı atıklar atmayınız ve lütfen nemli atıkları
gazete kağıdına sarınız.
Yaz aylarında biyolojik çöp bidonunu gölgeye
koyunuz ve biyolojik atıklar arasına gazete kağıdı
yerleştiriniz.
ASF, biyolojik çöp bidonunuzu yılda iki defa
yıkamaktadır. Yıkama gününde ilgili bidonlar
kırmızı bir etiket ile işaretlenir.
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Artık çöp bidonuna atılacak atıklar: Geri
dönüşümlü olmayan bütün atıklar, örn.

In diesen Behälter gehören z.B.:
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(in kleinen Mengen)

Kehricht, Staubsaugerbeutel
Porzellan-, Keramikscherben
kalte Asche, Zigarettenreste
Schaumgummi, Glübirnen
verschmutzte Textilreste
Windeln, Hygieneabfälle

