Para tasarrufu
doğru çöp ayrıma ile

Biz yaşam odaları düzenliyoruz.

Sarı torbalar
ve bidonlar

Cam

Kağıt

Üzerinde yeşil nokta bulunan bütün
ambalajlar sarı torbalara veya
sarı bidonlara atılacaktır - bunlar
şunlardır:

Şunlar cam konteynere atılacaktır:

Şunlar kağıt konteynerine atılacaktır:

• s terepordan imal edilmiş olan
köpüklü ambalajlar (Örneğin paketlenmiş meyve ve sebze tabakları)
• Suni maddeler (Örneğin yoğurt bardakları, folyolar)
• İçi boşluk olan kaplar (bulaşık yıkama maddeleri şişeleri)
• Birleşik maddeler/İçecek kartonları (kağıt, suni madde ve alüminyum
karışımından imal edilme maddeler,
Örneğin elma suyu ve H-sütü)
• Alüminyum (cam şişelerin kapakları,
folyodan imal peynir ambalajları veya
yoğurt bardağı kapakları)
• Beyaz sac (Konserve kutuları, sprey
kutuları, en sondaki zehirsiz içerikli)

• b
 oş şişeler ve camlar (üzerinde yeşil
nokta bulunanlar da), depozito ödenmemiş olanlar (Marmelat şişeleri, meyve suyu şişeleri, yemek yağı sirke, sos şişeleri, tek kullanımlık-şarap şişeleri v. b.); bütün metal
kapaklar önceden çıkartılacaktır

• kağıt ve kartondan imal edilmiş temiz ambalajlar (Örneğin kağıt torbalar, peynir kutuları, sigara kutuları - berrak folyosuz -, sabun kartonları, plastiksiz yıkama maddesi kartonları, taşıma askıları v. b.)
• Gazeteler, mecmualar, magazinler
• Mektuplar, reklam broşürleri, mektup kutusuna atılan posta iletileri
• Kataloglar (eğer bunlar geriye alınmıyor ise)
• Kitaplar, cep kitapları (plastik bağlamaları olmadan)
• Eski kağıt (yazı kağıdı, formlar)

Sarı torbaya veya bidona atılmaması
gerekenler şunlardır:

Şunlar konteynere atılmayacaktır:

Mavi bidona şunlar atılmayacaktır:

• Ambalaj olarak kullanılmayan suni maddeler (elbise askıları, oyuncaklar, yastık, kağıt mendil, mutfak bezi,
çocuk bezi, müzik ve video kaseti gibi
köpük maddeleri)
• Biyo çöp
• Cam, yeşil nokta üzerinde olsa dahi
eski cam konteynerine atılacaktır
• Kağıt- ve kağıt karton ambalajlar,
bunlar yeşil nokta ile işaretlenmiş olsalardahi. Bunların eski karton konteynerine atılması mecburidir
• İçeriği zehirli yağlı boya ve boya
olan kutular ve sprey kutuları (bunlar
özel çöpe atılacaktır)

• Seramik parçaları (örneğin fayanslar)
• Porselen parçaları ve yangına dayanıklı şişeler (Jenaer-Şişeler, Fırın
camları v. b.)
• Ayna ve tel camları
= Geri dönüşüm deposuna
• Düz cam (örneğin pencere camı) ve
karışık camlar (oto camları)
= Geri dönüşüm deposuna
• Şişelerin vidalı kapakları ve kron
mantarlar
• Ampuller ve floresanslar = Geri dönüşüm deposuna

• Örneğin içecek kartonları gibi ambalajlar (Süt ve meyve suyu torbaları, çünkü bunlar alüminyum ve suni
madde ile kaplanmıştır)
• Kömür- ve mavi kağıt
• Duvar kağıdı artıkları = Diğer çöpler
• Tek kullanımlık bezler ve bayan
pedleri
• Telefon rehberleri (Posta dairesi tarafından geriye alınmaktadır)
• Kullanılmış kağıt mendiller ve
peçeteler

Konteynerin aşırı dolu olması veya durduğu
yerin aşırı pislik içinde olması durumunda vatandaşlar direkt olarak Firma Hoffmann KG ye
müracaat edebilirler. Telefon: 09171 847-0.

Büyük hacimli çöpler
ve elektronik atıklar

Biyo çöp

Probleme çöp

Şunlar yeşil bidona atılacaktır:

Şunlar problem çöptür:

Büyük hacimli çöpler örneğin
şunlardır:

• Mutfak artıkları (sebze- ve meyveartıkları – Akdeniz meyveleri ve yumurta kutuları, kahve- ve çay filtreleri, içeriği ile çay torbaları, bitkisel
yemek artıkları)
• Kirlenmiş kağıt, kağıt torbalar, sarma kağıtları, mutfak kağıtları, kağıt mendiller
• evden veya balkondan ufak bitkisel artıklar

Tahriş maddeleri, atık borusu temizleyicileri, ge-

• Yatak altlıkları, koltuklar, çekyatlar, yataklar
• bisikletler, çocuk arabaları
• kasalar, bavullar
• komodinler, yazı masaları, koltuklar, raflar, dolaplar, sandalyeler,
masalar
• Vakit geçirme için elektronik
cihazlar
• Büro cihazları
• Evde kullanılan ufak cihazlar
• „Beyaz eşyalar“ örneğin buzdolapları, çamaşır kurutucular

ri dönüşüm sembolü olmayan piller, fırın temizleyiciler, aşındırıcılar, hobi atölyesinden kimyevi maddeler, dezenfeksiyon maddeleri, conta
macunları,gübre maddeleri, kireç sökücüler, deney kasaları, boyalar, leke çıkartıcılar, resim kimyasalları, antifrizler, zehirler, Gliserin, mangal temizleyiciler, halojen ampuller, ot-, haşere sinek mücadele maddeleri, ağaç koruma maddeleri, sızıntı önleme maddeleri, iyot bağlantıları, soğuk temizleyiciler, yapıştırma maddeleri,

Evde meydana gelen organik atıkların biyo kaplarda toplanması ve depolanması için şehir idaresi kağıttan imal edilme biyo

kozmetik artıkları (tırnak cilası ve cila çıkartıcı v.

torbalar kullanıma sunmaktadır. Bu torbalar

mizleme maddeleri, mobilya parlatıcılar, nitro

ücretsiz olarak ticari dükkanlardan temin edi-

inceltici, CB-içerikli lamba veya elektrikli cihaz

lebilmektedir.

kondansatörleri, parlatıcılar, temizlik maddeleri,

b.), yağlı boyalar, parlatıcılar, alkalikler, çözülüm
maddeleri (aseton, mazot temizleyici), metal te-

Bu şekildeki eşyaları elden çıkartmak için
geri dönüşüm depoları da hizmet vermektedir.

civa örneğin termometrelerden), boru temizleyiciler, pastan koruma boyaları, pas değiştiriciler,
asitler, ispirtolar, sprey kutuları (içeriği ile) terpentin, terpentin yedekleri, termometre
Zehir aracı hakkındaki açıklamalar arka
sayfada bulunmaktadır.

Yeşil bidona şunlar atılmayacaktır:

Başka şekilde kayıt edilen problemli
çöpler

Şunlar büyük hacimli çöpe atılmayacaktır:

• Sucuk peynir, et, balık, balık kılçığı
ve kemik = Diğer çöpler
• Sigara izmaritleri ve sigara kutuları
• Elektrikli süpürge torbaları
• Bezler
• Duvar kağıdı artıkları = Diğer çöpler
• Kül, kurum veya yağlı kurum
• Deri ve tekstiller
• Hayvan dışkıları
• İnşaat ağacı = Geri dönüşüm deposuna

• Motorlu araç eski yağları = Ticarete
geriye verilecek
• Geri dönüşüm sembolü olan piller
= Ticarete geriye verilecek
• Bitki katı yağları ve yağlar
= Geri dönüşüm deposuna
• İlaçlar = Eczaneye veya mobil zararlı
madde aracına
• Asbest = Çöp deposuna
• Saç sertleştirici için sprey kutuları,
kaymak v. b. = Sarı torbalara
• Yangın söndürme cihazları = Spesiyal firmalara
• Kopya makineleri ve yazıcıların
kartuş kapları = Diğer çöpler
• Elektrikli cihazlar = Geri dönüşüm
deposuna
• Dağıtma boyaları = Diğer çöpler
• Ampuller = Diğer çöpler
• Enerji tasarruf ampulleri
= Geri dönüşüm deposuna

• Problem atıklar = Mobil zehir aracına
• İnşaat atıkları = Az miktarlar geri dönüşüm deposuna
• Motorlu araç eski lastikleri = Tüccara
geriye veya geri dönüşüm deposuna
• Eski kağıt ve cam
• Çuvallar, kartonlar, ufak eski eşya
dolu kasalar
• Aletler
Her bir aile senede bir defa ücretsiz
olarak büyük hacimli çöpleraldırabilir
Lütfen bu işlem için
Çöp Sanayisi Dairesine müracaat edin,
Telefon 231-25 93, Online-Dilekçe
www.asn.nuernberg.de adresi altında
Ortalama bekleme süresi yaklaşık 2 - 4 haftadır. Aldırılacak olan büyük hacimli çöplerin tam olarak listesi (miktar), tanımlaması (şekli) ve mümkünse ufaklanmış olması gereklidir.

Diğer çöpler

Mobil zehir aracı

Şunlar diğer çöplerdir

Nürnberg'te hareketli bir Zararlı madde-Toplama noktası olan "Mobil
zehir aracı" bulunmaktadır. Bu araç her hafta değişik bir geri dönüşüm

Sari torbalara, mavi bidonlara, eski cam kon-

deposunda durmaktadır. Bu aracın nerede ve ne zaman durmakta oldu-

teynerlerine veya yeşil biyo çöp bidonları-

ğu „Nürnberger Stadtanzeiger“ gazetesinden veya Nürnberg Şehir İdare-

na atılması mümkün olmayan çöpler diğer

sinin Çöp Danışma bürosundan ( Telefon 2 31-32 32 veya www.asn.nuern-

çöpler olarak adlandırılmaktadır. Diğer çöp-

berg.de ) adresinden öğrenilebilir.

ler olarak adlandırılan bu çöpler gri çöp bidonlarına atılacak veya şehir idaresinin çöp
torbalarına ağızları sıkıca bağlanarak atıla-

Geri dönüşüm depoları

caktır. Bu çöp torbaları dükkanlardan veya
şehir idaresinden 5,64 € karşılığında temin edilebilmekte ve çöp boşaltma ile alınabilmekte-

Bu şekildeki eşyaları elden çıkartmak için geri dönüşüm depoları da

dir. Bidonların yanına konulmuş olan kasalar,

hizmet vermektedir. Nürnberg’te oturan vatandaşlar orada kendile-

plastik torbalar ve buna benzer maddeler çöp

ri değerli maddeleri ve büyük hacimli çöpleri evde meydana gelebile-

boşaltma tarafından alınmamaktadır.

cek miktarda ücretsiz olarak verebilirler! Burada ikamet etmeyen yabancı bir araç plakası ile çöp götürme durumunda yanında bir kimlik götürülmesi tavsiye edilir ve bu şekilde oradaki personelin sizin hakikaten
Nürnberg'te oturmakta olduğunuz kontrol edebilecektir.

Nürnberg Şehir İdaresi artık çöp
bidonları harçları (durum 01.01.05)
Çöp bidonları

Senelik harç

60l
120l
240l
770l
1100l

184,08 €
368,16 €
736,32 €
2362,36 €
3374,80 €

Nürnberg’teki geri dönüşüm
depoları
Orta

Am Pferdemarkt 23

Tel.: 09 11 / 8 01 38 04

Kuzey

Haeberleinstraße 7

Tel.: 09 11 / 36 76 05

Doğu

Kallmünzer Straße 12

Tel.: 09 11 / 40 31 20

Fischbach

Dickensstraße 3

Tel.: 09 11 / 83 21 38

Katzwang

Strawinskystraße 39

Tel.: 09 122 / 7 31 73

Boxdorf

Würzburger Straße 17

Tel.: 09 11 / 3 07 15 75

Nürnberg Şehir İdaresi diğer çöpler
için torbalar için harçlar
60l

5,64 €
Açıklama:

Bu broşür İngilizce ve Rusça lisanlarında da mevcuttur.
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