türkisch

Çöp ayrıştırma – nasıl yapılacağı bilinmelidir
Mavi kağıt bidonu

İÇİNE ATILACAKLAR:

– Gazeteler, dergiler, kataloglar, broşürler
– Mektuplar, zarflar
– Formlar, bilgisayar kağıtları
–	Okul defterleri, ciltsiz kitaplar
– Katlanmış kartonlar, bantsız paket kağıdı
– Temiz kağıt poşetler
– Kağıttan ambalajlar

ATILMAMASI GEREKENLER:

–
–
–
–
–
–

 irli veya kaplanmış kağıtlar
K
Mumlu kağıtlar
Kendinden yapışkanlı folyolar
Karbon ve kopya kağıtları
Duvar kağıdı artıkları
Süt veya içecek ambalajları (Tetrapak), aynı zamanda kaplanmış krema ve yoğurt bardakları lütfen
değerli madde toplama noktalarına

Kahverengi biyo bidonu

İÇİNE ATILACAKLAR:

– P
 işmemiş sebze artıkları, meyve artıkları, patates, yumurta
ve ceviz kabukları
– Kahve filtreleri, çay poşetleri
– Solmuş çiçek demetleri, saksı bitkileri (saksısız), çiçek
toprağı (az miktarda)
–  Yaprak, çim, yabani otlar, küçük miktarlarda ağaç ve çalı
parçaları
– Gazete kağıdı ve kağıt mutfak havluları (temizlik maddesiz)
nemi emmeleri için küçük miktarlarda
ATILMAMASI GEREKENLER:

–
–
–
–
–
–
–
–

 lastik çöp poşetleri, gübrelenebilir çöp poşetleri
P
Temizlik kağıtları, bebek bezleri
 Pişirilmiş sebze, meyve, patates, et, balık kalıntıları
Kemikler, marine edilmiş salatalar, unlu mamuller
Kül
Kedi ve küçük hayvan kumu
Noel ağaçları
Büyük ağaç/çalı parçaları Kendi bahçenizde parçalama
hizmeti Bilgi merkezi /Arka sayfa
– Taşları ve inşaat molozunu (azami 0,1 metreküp) lütfen
değerli madde toplama alanına götürün

Gri geri dönüşümsüz çöp bidonu

İÇİNE ATILACAKLAR:

– k ese od usisivača, ulično smeće, pepeo, opuške, sla–
Elektrikli süpürge torbası, süprüntü, kül, sigara izmariti,
kedi ve küçük hayvan kumu
– Boyacı folyoları, halı kalıntıları, duvar kağıtları
– Bebek bezleri, temizlik kağıtları
– Kurumuş boyalar poşete paketlenmiş
– Pişirilmiş yemek artıkları, marine edilmiş salatalar, et,
kemikler, balık poşete paketlenmiş
– Kirli veya kaplı kağıtlar, mumlu kağıtlar, karbon ve
kopya kağıtları
ATILMAMASI GEREKENLER:

– L
 ütfen metalden, camdan ve plastikten mamul
ambalajları değerli madde toplama noktalarına götürün
– Küçük elektrikli cihazlar, havaleli çöp, hurda metal
ve inşaat molozunu lütfen değerli madde toplama
alanlarına götürün
– Flüoresan tüpler, enerji tasarruflu lambalar, boyalar,
çözücü maddeler, piller ve aküler gibi sorunlu maddeleri lütfen zehirli madde toplama aracına götürün
– Süt veya içecek ambalajlarını (Tetrapak), aynı zamanda kaplanmış krema ve yoğurt bardaklarını lütfen
değerli madde toplama noktalarına götürün

Çöp ayrıştırma – nasıl yapılacağı bilinmelidir
Kahverengi biyo bidonu
– K
 üçük kahverengi biyo bidonunun içini biraz gazete
kağıdı ile kaplayın bidonda daha fazla temizlik ve
daha az nem sağlar
– H
 içbir zaman plastik poşet kullanmayın plastikten
doğal gübre olmaz ve içinde biyolojik atıklar erken
bozunduğu için koku oluşumunu hızlandırır
– Islak mutfak atıklarının suyunun damlamasını bekleyin ve gazete kağıdına sarın
– K
 üçük biyo kovasını haftada en az iki kez biyo bidonuna boşaltın bu sayede mutfakta koku oluşmaz
– S
 inekleri veya başka haşereleri uzak tutmak için
biyo bidonun kapağını kapalı tutun
– B
 içilmiş çimin bahçede kurumasını bekleyin ve
toplama gününde biyo bidonuna atın
– H
 er boşaltma sonrasında biyo bidonuna bir kat gazete kağıdı serin nemi dengeler ve koku oluşumunu
engeller
– S
 ıcak yaz aylarında biyo bidonunu serin ve gölgelibir noktaya yerleştirin

Mavi kağıt bidonu
– K
 artonları parçalarına ayırın veya katlayın
– Kağıttan olmayan (plastik saplar veya bant şeritleri gibi)
ambalaj kısımlarını çıkarın
– Kağıdı tamamıyla bidona sokunaksi halde ıslanır ve
dönüşüm için kullanılamaz
– Veri koruma nedenlerinden dolayı kağıt bidonuna
atılmayacak kağıtları evrak imha şirketlerine verin

Gri geri dönüşümsüz çöp bidonu
Sizde istisnai olarak geri dönüşümsüz çöp bidonuna
sığandan fazla çöp çıkarsa, lütfen gri çöp
torbalarımızı kullanın. Bir torba 70 litre alır. 6 Euro
adet fiyatına toplama ve bertaraf masrafları dahildir.
UYARI
Lütfen ağzı bağlı torbayı geri dönüşümsüz çöp
bidonunuzun yanına yerleştirin. Çöp toplama
görevlileri sonraki geri dönüşümsüz çöp toplama
Gri çöp torbalarını satın alabileceğiniz yerler:
– Atık yönetim şirketinin bilgi merkezinden (sadece ECkartı)
– Değerli madde toplama alanlarından (sadece ECkartı)
– Marienplatz‘da belediye sarayındaki şehir danışma
noktasından -> Adresler ve çalışma saatleri Bilgi merkezi
(sadece nakit ödeme)

Başka sorularınız?
Sizememnuniyetle
danışmanlık sağlarız.
AYRINTILI BİLGİ:

Bilgi merkezi: Telefon 233-96200
Pazartesi ile Perşembe arası saat 8 –16
Cuma saat 8 –14
Faks 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

AWM‘nin el ilanlarını ve broşürlerini internet
üzerinden, belediye sarayındaki şehir danışma
noktasından veya doğrudan atık yönetim şirketinden
YAYIMCI

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
Tasarım: RED GmbH, München/Krailling
Baskı:: Color Gruppe, München
Son güncelleme: Mart 2014
% 100 geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır
www.awm-muenchen.de

