Atıklar nereye atılmalı?
Önemli bilgilere genel bakış

Türkçe
Türkisch

Önsöz
Atık-Çöpler nereye atılmalı?
Hangi çöpün nereye atılacağına karar vermek her zaman
kolay değildir. Acaba çöp Mavi, Kahverengi, Sarı ya da Siyah
çöp bidonuna mı atılacak? Kesin olan bir şey var ki atıkları
ayrıştırmak hem kaynakları hem de iklimi korur! Düzgün bir
şekilde ayrıştıran kişi hem çevre korumaya katkı yapar hem de
kendi cebini korur
Ön koşul: Çöpleri ayırmak! Daha temiz bir çevre ve daha
dengeli atık vergisi için siz de çöpleri ayırın!
Diğer ücretsiz hizmetlerimiz:
• Atık danışmanlığı
• Konut sektörü için danışmanlık hizmetleri
• Noel ağacı ve bitki atıklarını alma
• BSO-Uygulaması
• Çöp toplama planı (Çıktısını alabilirsiniz)
Çöpler ne zaman
toplanır?
Daha fazla bilgiyi kare kod’dan
veya www.bso-oberursel.de/
abfall/individueller-abfuhrplan
adresinden edinebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.bso-oberursel.de adresini ziyaret edin.

Atık kağıt
Çöp bidonuna ne atılabilir?
Doğru:
• Gazeteler, dergiler
• Kağıt ve karton ambalaj malzemeleri
(yeşil noktalılar da dahil) – Yapıştırılmış
plastik parçaları ayırıp sarı torbaya atın
• Kataloglar, kitaplar, defterler ve diğer atık
kağıt ve kartonlar

Boşaltım:
Her 4
haftada bir*

Hatalı:
• Kaplamalı, bal mumlu, yağlı kağıt (Örn. Tetra Pak**,
plastik içeren ambalaj**)
• Gıda artıkları bulaşmış ambalajlar (Örn. Pizza kutuları,
kağıt tabaklar)
• Fotoğraf çıktıları
• Kendiliğinden yapışan kağıtlar
• Duvar kağıtları
• Plastik veya metal ile bağlantılı karton kutular, (Örn.
Oyuncak paketi** ve dosya klasörleri)
**Lütfen bu tarz kartonları çift sistem üzerinden dönüştürün
(Sarı torba/sarı konteyner).

*Lütfen bidonları toplama günü saat 6.00’dan önce hazır edin.

Dikkat! Yer tasarrufu
Lütfen kartonları ezin veya yırtarak atın.

Biyolojik atık
Bidona ne atılabilir?
Doğru:
• Mutfak atıkları (işlem görmüş meyve
Boşaltım:
Her 2
kabukları dahil)
haftada bir*
• Yemek artıkları (Örn. Makarna, et, kemik)
• Bozulmuş gıdalar (Örn. Küflü ekmek,
ambalajsız peynir)
• Bahçe atıkları
• Saç, tüy, odun talaşı, küçük hayvan dışkısı gibi diğer
organik atıklar
• Islak peçeteler, kâğıt havlu, kâğıt peçeteler
• Süsleri olmadan küçük parçalara ayrılmış Noel ağacı

Froggie

Hatalı:
• Köpek dışkısı gibi dışkılar
• Mineral kedi kumu
• Tekstil ürünleri
• Sıvı Atıklar
• Hijyen ürünleri, çocuk bezi
• Hayvan leşleri
• Teneke kutular, cam, deri, metal ve plastik
• Elektrikli süpürge torbaları ve sokak süprüntü artıkları

*Lütfen bidonları toplama günü saat 6.00’dan önce hazır edin.

Dikkat! Ambalaj tipleri
Yeşil atıkların ve mutfak atıklarının iyice kurumasını sağlayın
ve gazete veya kâğıt havluya sarın. Plastik poşet kullanmayın.
Alternatif olarak kompostlanabilir kâğıt poşet kullanılabilir.

Haﬁf ambalajlar
Gelber Sack/Gelbe Tonne tenekesine ne atılabilir?
Doğru:
• Aşağıdaki malzemelerden üretilmiş ambalajlar
- Plastik
- Metal
- Kompozit malzeme (Örn. Tetra Pak)

Boşaltım:
Her 2
haftada bir*

Hatalı:
• Yiyecek artıkları bulaşmış ambalaj
• Aynı malzemeden olan ama ambalaj olmayan nesneler
(Doğru malzeme, olmasına karşın ambalaj olmayan
nesneler (örneğin Tencereler, demlikler)
Toplama hakkında bilgilendirme
Oberursel‘de hafif ambalaj (Gelber Sack) toplanması için
hizmet sağlayıcı işini Bördner Städtereinigung GmbH
ﬁrması gerçekleştirmektedir. Yılda bir kez Bördner
Städtereinigung GmbH firması sarı torba dağıtır.

Geri dönüşümlü malzeme hattı
0800 2673637 (Ücretsiz)
*Poşet ve bidonları boşaltım günü saat 6.00’dan önce hazır edin.

Dikkat!
Yanlış doldurulmuş sarı torbalar alınmadığı gibi. Hatalı dolmuş
bidonlar boşaltılmaz.

Dönüşümsüz atıklar
Dönüşümsüz atıklar hakkında genel
Dönüşümsüz atıklar evlerde ortaya çıkan tekrar
değerlendirilme şansı olmayan artık atıklardır.
Bu kılavuzdaki bilgilere dikkat edip,
uygularsanız geriye pek de fazla dönüştürülemeyen çöp kalmaz.

Boşaltım:
Her 2
haftada bir*

Çöp bidonuna neler atılabilir?
Doğru:
• Hijyen ürünleri (Örn. Alt bezi)
• Ilaçlar
• Elektrikli süpürge torbaları
• Sigara izmaritleri
• Evsel atık
• Paçavralar
Hatalı:
• Ayrılarak toplanan dönüştürülebilir atıklar
• Zararlı madde içeren atıklar
• Yapı molozu
• Elektronik hurda

*Bidonu boşaltım günü saat 6.00’dan önce hazır edin.

Dikkat!
Yapı molozu, elektronik hurda ve zararlı maddeleri lütfen
bidona atmayın yanına da bırakmayın.

Recyclinghof
Oberursel Recyclinghof hakkında bilgiler
Geri dönüşüm merkezinin düzgün çalışmasını Recyclinghof için aşağıdaki uyarılara dikkatinizi çekmek
isteriz:
•Resmi çalışma saatlerini dikkate alın
•Kapalı kapının önünde çöp düşürmeyin
•Oberursel’de ikamet ettiğinizi kimliğinizi göstererek kanıtlayın*
•Personelin talimatlarına ve uyarılarına dikkat edin
•Tabela ve uyarı işaretlerine dikkat edin
•Bahşiş vermeyin
•Sadece standart ev tüketiminde çıkan miktarlarda atık
getirin (1 m³ litre katı atık, 10 litre atık yağ)
•Kabul edilemez nesneler getirmeyin
•Herhangi bir şeyi yanınızda götürmeyin
•Tesislerde özenle hareket edin
•Çöpü attıktan sonra mümkün olduğunca çabuk tesisi
terk edin
•İş makinelerine ve araçlara dikkat edin.
•Günlük sadece 1 x defa çöp atımı gerçekleştirebilirsiniz.
*Amaç: Geri dönüşüm merkezi Oberursel sakinlerinin vergileri ile finanse edilmektedir. Yabancı kişilerin kullanımını engellemek adına, kimlik kontrolleri yapılmaktadır.

Recyclinghof BSO, Oberurseler Straße 54
Açılış saatleri:
Pzt ve Per.: Kapalı
Salı ve Çar.: 7.45–11.45, 12.30–16.00
Cuma:
7.45–11.45, 12.30–17.00
Cts:
9.00–14.00
www.bso-oberursel.de

Eski giysiler
Konteyner’e neler atılabilir?
Doğru:
• Kumaş ve deri giysiler
• Şapkalar ve kravatlar
• Keten/havlu gibi ev tekstili
• Perdeler
• Birbirine bağlanmış ayakkabı çiftleri
Hatalı:
• Kirli ve ıslak tekstil
• Halılar, zemin ve duvar kumaşları
• Yataklar
• Kalan atıklar ve diğer çöpler
Tavsiyeler

1. Koruyucu şekilde paketleyin
Tekstil ürünlerini temiz, kuru şekilde torbalar içinde koruyarak
paketleyin.
2. Nereye attığınıza dikkat edin
Giysileri sadece Rotes Kreuz ve BSO’ya ait kırmızı konteynerlere atın. Elde edilen gelirler sadece hayır amaçlı ve atık
ücretlerinin sabit kalması amacı ile kullanılacaktır.

Dikkat! Konteyner seçimi
Giysileri atarken konteyner çıkartmasına dikkat edin. Yasadışı
konteynerleri kullanmayın. Bu işin yetkisi sadece BSO/Oberursel
(Taunus) şehri veya Roten Kreuz.

Hurda cam
Konteyner’e ne atılabilir?
Doğru:
• Şişeler
• Kavanozlar
• Ambalaj görevi gören diğer çukur cam ürünleri
Hatalı:
• Optik camlar
• Ayna
• Düz cam (örn. Pencere camı)
• Yanmaz camdan yapılmış ürünler (Örn. Ceran)
• Diğer dönüştürülemeyen cam türleri (Örn. Noel topları gibi)
Konum bilgisi
Hurda cam kumbaralarına ait güncel listeyi
www.bso-oberursel.de adresinde bulabilirsiniz

Hurda cam hattı

Knettenbrech & Gurdulic firması
0611 696-227, Pzt.–Cu., 8.00–16.00
Dikkat! Renk ayrımı
Beyaz ve renkli camları ayrı atın. Evsel atıkları, ayna, pencere
camı ve çanak çömleği lütfen diğer çöplere atın.

Özel Atık
Kabule dair bilgiler
Lütfen zararlı madde içeren, kirlenmiş atıkları
Recyclinghof Hochtaunuskreis veya başka bir
uzman dönüşüm merkezine teslim edin. Asbest
ve mineral liﬂeri Big Bag adlı büyük
paketlerde ya da yırtılmaya dayanıklı
folyo ile paketlenmiş şekilde kabul edilir.

Toplama:
Senede 4 defa
farklı yerlerde*

Recyclinghof des Hochtaunuskreises geri dönüşüm
merkezi:
Deponiepark Brandholz, Neu-Anspach
Tel: 06081 4425-0
www.deponiepark.de
Diğer bertaraf merkezleri için www.rmaof.de.
Özel atıklar-ABC: Ne, nereye aittir?
A: Altöl/Atık Yağ, piyasadan gelen eski yağlar, kullanım ömrü
geçmiş stoklar geri dönüşüm merkezine
D: Dispersionsfarbe/emülsiyon boya, sadece kurutulmuş
biçimde atılır.
L: Lacke/Cilalar, mobilyada kullanılan sıvı atıklar Hochtaunuskreis geri dönüşüm merkezine.

*Dikkat! Farklı toplama noktaları mevcut
Bu atıklara ait zaman çizelgesi için sıra www.bso-oberursel.de
veya www.rmaof.de bakın.

Hacimli çöp
Ne alınabilir?
Doğru:
• Evlerde

kullanılan tüm hacimli eşyalar …
… Parçalandıktan sonra dahi diğer
atık kutularına sığmayan ve 50 kg
dan ağır olmayan.

Toplama:
Yıl & Ev başına
4 defa ve 3m3
hacmi ile sınırlı

Hatalı:
•D
 olgulu kartonlar veya torbalar (örn. Duvar kağıdı,
evsel atık)
• T icari atık
•M
 oloz ve kapılar, pencereler gibi inşaat atıkları
(ve Kepenkler)
•A
 ğaç kökleri, ağaç gövdeleri ve bahçe atıkları
• E vde kullanılan elektronik aletler
• T üm evin tasfiyesinden gelen hacimli atıklar
•A
 hşap koruyucu ile kaplı ve açık havada bırakılmış ahşap
• Ayna - Lütfen diğer atık konteynerlerini kullanınn
• Hayvan leşleri
•H
 er türlü sıvı maddeler
• T ehlikeli atıklar, Örn. Yağ kazanları ve tanklar gibi

Hacimli atık telefon
06171 502-333, Pzt.–Cu., 8.00–12 .00

Herhangi bir
sorunuz mu var?

Ulaşım & İletişim

Atık danışma ekibimiz sizlere
memnuniyetle yardım
etmeye hazırdır!
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Bau & Service Oberursel
Eigenbetr. d. Stadt Oberursel
Oberurseler Str. 54
61440 Oberursel (Taunus)

Tel.: 06171 704-300
Fax: 06171 704-5438
E-Mail: abfall@bso-oberursel.de
www.bso-oberursel.de
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