Geri dönüşümsüz çöp bidonuna
sadece değerlendirilemiyecek
atıklar atılır
Geri dönüşümsüz çöp bidonu
ayrılamayan ve kaçınılmaz
olarak arta kalan çöpler içindir.
Çünkü bu çöpler yakılır ve ondaki
ham maddeler bir daha geri
kazanılamaz.

HAMB

Elektronik aletler, piller, sorunlu maddeler
Pil, ﬂoresan ve enerji tasarruﬂu
ampuller, LED ampuller, boyalar,
çözücü maddeler ile elektronik
aletler çöp bidonuna atılamaz.
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G MACH
UR

Öncelik geri dönüşümdedir!
Her bir Hamburg’lunun yılda yuvarlak hesap 460 kg
ev çöpü ve değerli madde ürettiğini biliyor musunuz?
RECYLING-OFFENSIVE 2011 kampanyası
başlangıcından beri Hamburg’lular çöpten çok
daha fazla değerli madde çıkardılar. Henüz
tüm Hamburg’lular bu konuda aynı duyarlılıkta
davranmadığı için, hala pek çok değerli madde geri
dönüşümsüz çöpe ve dolayısıyla yakılmaya gitmektedir.
2011–2014 arası sonuçlarımız
2020-2025 dönemi için hedeﬂerimiz:
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Bu bidona atılır:
Elektrikli süpürge torbası
Kedi kumu
Hijyenik ve bebek bezleri
Duvar kağıdı
Hijyenik kağıt, lastik, deri

250

Bunlar için aşağıdaki yerleri kullanınız:
– Stadtreinigung geridönüşüm merkezleri (Recyclinghöfe)
– Semtlerde seyyar toplama (Mobile Schadstoffsammlung)
– Elektronik eşya mağazaları toplama yerleri
– Dükkan ve marketlerde ki pil toplama yerleri
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Adreslerini Stadtreinigung INFO broşüründe veya
www.stadtreinigung.hamburg altında bulabilirsiniz.
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Bu bidona atılmaz:
Elektronik aletler
Piller, enerji tasarruﬂu ampuller

Geri dönüşümsüz çöpün, çöp
ücretindeki payı fazladır.

Yayınlayan:
Çevre ve Enerji Dairesi
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Telefon 040 / 4 28 40 - 0
abfallwirtschaft@bue.hamburg.de
www.hamburg.de/recycling
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Çöp ayırmaya değer!

Ayrılmamış çöp içinde hala pekçok kağıt, cam, plastik
madde, metal ve organik çöp bulunmaktadır. Bu
değerli maddeler artık çöpün hala %70’ni tutmaktadır.

Böylece para ve hammade tasarruf
edersiniz.

Çöpleri ayıralım - Kaynakları sakınalım –
Para tasarruf edelim!

Boya artığı, zehirli ve çözücü gibi sorunlu maddeler
Kağıt, organik atık, cam, plastik madde, metal
gibi değerli maddeler

kg
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Öncelik atıkların geri dönüşümünde!
Kağıt bidonu

Organik atık bidonu
Kağıt önemli bir ham maddedir.
Kağıdın geri dönüşümü ormanları
ve iklimi korur.
1 kilo eski kağıt bile, geri
kazanılırsa, 2kg karbondioksid
tasarrufu sağlar ve dolayısıyla
atmosferi az kirletir.

Bu bidona atılır:

Bu sarı bidonlar ve sarı
torbalar, metal ve plastik
maddelerin geri dönüşümüne
hizmet eder.
Bu maddeleri çöp yakma
tesislerine vermek çok yazıktır.
Bunlar ambalaj maddeleriyle
birlikte ayrılabilir ve ekonomik
dolaşıma sokulabilir.

Ev çöplerinin en büyük kısmı
organik atıklardır.
Organik atıkların fermantasyonuyla
önce biyogaz elde edilir ve
arkasından yapılan kompost bir nevi
organik gübre olarak doğal dolaşım
sürecine sokulur.

Bu bidona atılır:

Gazete ve dergiler

Meyve ve sebze artıkları

Mukavva ve karton kutular

Kahve ﬁltresi, çay ve kahve tortusu

Katalog, prospektüs ve reklam kağıtları

Çiğ ve pişmiş yemek artıkları

Defter ve kitaplar

Ekmek, pasta artıkları ve yumurta kabukları

Mektup, zarf ve formlar

Küçük hayvanlara kullanılan talaş, saman ve otlar

Kağıt torba, hediye ambalaj kağıdı ve oluklu
mukavva

Bahçe atıkları, saksı bitkileri ve kesilmiş çiçekler

Bu bidona atılmaz:

Plastik ve metal atık bidonu / atık torbası

Bu bidona atılır:
İçecek ve süt kartonları
Plastik ambalajlar (şişe, folyo, torba)
Plastik nesneler (çanak, kova, oyuncaklar)
Konserve kutusu ve tüpleri

Cam konteyneri

ALTGLAS

Cam daima tekrar eritilebilir ve geri dönüştürülebilir.
Eski camların kullanımı, ham
madde tasarrufu sağlar.
Kağıt geri dönüşümünde
olduğu gibi burada da daha
az karbondioksid (CO2)
emisyonu salınır, çevre ve
iklim sakınılır.

Bu bidona atılır:
Reçel ve bal kavanozları
Meyve ve sebze kavanozları
Sirke, yağ, ketçap ve sos şişeleri
Bebek maması şişeleri
Şarap ve meyve suyu şişeleri

Alüminyum folyo ve kaplar
Metal nesneler (tencere, tava, aletler)

Bu bidona atılmaz:

Bu bidona atılmaz:

Bu bidona atılmaz:

İçecek ve süt kartonları

Elektrikli süpürge torbası ve süprüntü

Cam, kağıt ve mukavva

Pencere camı ve aynalar

Hediye ambalaj folyosu ve bantları

Kedi kumu

Eski elbise ve tekstil ürünleri

Ampul, neon lambalar ve enerji tasarruﬂu ampuller

Duvar kağıdı

Kundak bezi ve bağlar

Elektronik aletler ve piller

Seramik şişeler, porselen ve seramikler

Hijyenik kağıtlar

Sorunlu maddeler

Sorunlu maddeler

Kurşunlu kristal cam

Kağıt bidonu ücretsizdir.
Ama çöp bidonu değil.

Organik atık bidonu ucuzdur.
Ama çöp bidonu değil.

Sarı bidon / torbalar ücretsizdir.
Ama çöp bidonu değil.

Cam konteyneri ücretsizdir.
Ama çöp bidonu değil.

Buradan ısmarlayabilirsiniz:
040 / 25 76 - 27 77 veya
www.stadtreinigung.hamburg

Buradan ısmarlayabilirsiniz:
040 / 25 76 - 27 99 veya
www.stadtreinigung.hamburg

Buradan sarı torba veya bidon
ısmarlayabilirsiniz:
040 / 25 76 - 33 33 veya www.wert.de

(Kiracılar lütfen ev sahibine başvursun)

(Kiracılar lütfen ev sahibine başvursun)

(Kiracılar lütfen ev sahibine başvursun)

Yakınınızdaki konteynerlerin yerlerini
aşağıdaki telefon ve adresten
öğrenebilirsiniz:
040 / 25 76 - 33 33 veya
www.stadtreinigung.hamburg
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