Kullanılmayan havaleli eşya
Kullanılmayan havaleli eşya yazılı olarak müracaat etikten en geç 4 hafta sonra
evinizin önünden alınacaktır.
Türkçe

Buna ait olan:
- elektronik eşya, soğutucular
- bisikletler
- soba, ocak
- mobilya, döşekler
- halı
- maden, metal

Ev içinde çöp ayırımı:
Çöpümü nasıl doğru bir şekilde ayırabilirim?

Havaleli eşya olmayan…
… ve artık çöpe atılanlar:
- ufak parçalar, karton ve çuval içinde çöpler
… ve hameln atık yönetim şirketine götürülmesi gereken:
- inşaatlardan artıklar
(mesela cam, kapı, parke, laminat ve benzeri),
- cam, keramik, porselen, toprak, mermer, beton veya alçı gibi maddeler
Kullanılmayan havaleli eşyalar nasıl alınır?:
 atılacak eşyalar yazılı olarak bildirilir (çöp atma takvimin içerdiği
kartpostal ile, mail ile sperrmuell@kaw-hameln.de adresine, fax
veya online internet üzeri)
 kesin tarihini postayla 1 hafta evvel elinize geçecek
 eşyaları kararlastırılan gün tahta, maden, diğer eşyalar ve
elektronik eşya çeşitlerine ayırarak evinizin önüne düzenli çıkarıp hazırlayın

Atık yönetim şirketi Hameln
Zum Sachsengrund 15, 31789 Hameln – Afferde ve Hilligsfeld arası
Açılış saatleri:
Nisan-Ekim:
Kasım-Mart:

Salı-Cuma 14.00-17.00 arası, Cumartesi 09.00-13.00 arası
Salı-Cuma 14.00-16.00 arası, Cumartesi 10.00-12.00 arası

Evinizde oluşan bütün artık çeşitlerini kendiniz artık yönetim
şirketimize getirebilirsiniz. Birçoğunu ücretsiz aliyoruz, diğer atık
maddeleri az bir ücret karşılığı alıyoruz. Internet sayfamızda bununla
ilgili bilgiler alabilirsiniz.
Ücretsiz alınan çöpler:
Ücretli alınan çöpler:

Yeşillikler, eski kağıt, eski cam, metal, elektronik
eşya, sarı torbalar
evdeki artık çöpler, kullanılmayan havaleli eşya,
inşaat artıkları, eski tahta

Her evde çöp artıkları oluyor. Bunları düzenli bir şekilde ayırma usülünü
kolaylaştırarak size bu broşürü tanıtmak istiyoruz.
Evinizin önünden aldığımız eşyalar:






eski kağıtlar mavi bidonda
mutfak artıkları (organik) yeşil bidonda
diğer çöp artıkları
ambalaj malzemeleri sarı çöp torbalarında
mobilya, elektronik eşya ve diğer havaleli eşyalar

Lütfen çöplerin alındığı gün sabah saat 6.30`ya kadar evinizin önüne organik
çöpünüzü, eski kağıt ve ev artık çöp bidonlarınızı, sarı torbaları ve kullanılmayan
havaleli eşyalarınızı alınması için hazırlayın.
Aşağıdaki çöp çeşitlerine göre toplama yerleri düzenledik:



zararlı maddeleri lütfen zararlı maddeleri toplanan yerlere götürünüz
Cam şişelerini ait olan konteynirlere götürüp atınız

Internet sayfamızda www.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft size yakın
toplama noktalarını bulabilirsiniz. KAW’nin diğer önerilerini de bu sayfada
bulabilirsiniz ve atık çöpler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Mesela bu adresde
kaw.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft/Abfuhrtermin_Modul
hangi günler hangi çöpler alınır diye senelik takvim veya mail ile çöp atma günlerini
hatırlatma düzenleye bilirsiniz.

Bölge Çöp Idaresine ulaşım:
Tel. (05151) 9561-0
Fax: (05151) 9561-38
Ohsener Str. 98, 31789 Hameln

zentrale@kaw-hameln.de
kaw.hameln-pyrmont.de
Pazartesi.-Perşembe . 7.30-17.00 arası,
Cuma 7.30-16.00 arası

eski kağıt

sarı torba

organik çöpler

atıklar

zararlı madde

cam şişeler/camlar

Eski kağıt bidonları 4
haftada bir alınıyor.

Sarı torbalar 14 günde bir
alınıyor.

Organik çöpler 14 günde
bir alınıyor.

Ev çöpü 14 günde bir,
konteynirler haftada veya
14 günde bir alınıyor.

Zararlı maddeler ayda bir
toplanıyor.

Lütfen camları özel cam
konteynirlere götürün.

Buna dahil:

Buna dahil:

Buna dahil:

Buna dahil:

Buna dahil:

Buna dahil:

-

- Süt ve Meyve kutular
- yoğurt-, kaymak-,
margarin kutular
- plastikfolya,
-şişe und -torbalar
- boş boya kutuları ve
dispersyonboyakutuları
- konserve kutuları

- tüm yemek artıkları

- Hijyen ürünleri
- sigara filtreleri
- süpürge makinelerin
torbaları
- kedi kumu
- tavşan, hamster ve
diğer ev hayvanların
kumları
- bebek bezı
- duvar kağıdı

- eski ilaçlar
- piller, aküler
- tasaruflu ampüller,
LED lambaları ve
flüoresan lambalar
- yangın söndürücü
- ahşap koruyucu ve bitki
koruma maddeleri
- boya ve cilalar
- temizlik maddeleri
- yapışkan
- araba bataryası

- içecek cam şişeleri
- sebzelerin veya sosların
konserve şişeleri
- reçel şişeleri

yazı ve matbaa kağıdı
gazete, dergiler
kapaksız kitaplar
katalog, broşür
kağıt ve kartondan
ambalajlar

Sarı torbalara sadece boş
ambalajları koyun.

eski kağıt çöpüne
atılmayanlar…
…ve ev çöpüne ait
olanlar:
- fırın için yağlı kağıt,

sarı torbalara
atılmayanlar…

‐ fotoraflar

…ve ev çöpüne ait olanlar:
- bebek bezleri
- Oyuncak
- köpük

-

…ve eski kağıt çöpüne ait
olanlar:
- kağıt ve kartondan
ambalajlar

hijyenik kağıtlar
duvar kağıtları
kaplanmış kağıt
bebek bezi

… ve sarı torbalara ait
olanlar:
- süt- ve meyve kutular
- poşetler

…ve eski cam
konterjnirlere ait olanlar:
- cam ambalajlar mesela
reçel şişeleri gibi

-

(filtreli) çay- ve
kahvetelvesi
pasta ve ekmek artıkları
meyve ve sebze
artıkları
- çiçek buketi
- saksı çiçekleri
- yumurta ve çerez
kabukları
- ağactan dökülmüş
meyve
- kesilmiş çim
- ağaçtan ve çamlardan
dökülmüş yaprak
- yabani ot, dal

organik çöpüne
atılmayanlar…
…ve ev çöpüne ait
olanlar:
- kedi kumu
- tavşan, hamster ve
diğer ev hayvanların
kumları
- Hijyenik ürünler kadın
bezi, bebek bezi ve
kulak çubuğu gibi

atık çöpüne
atılmayanlar…
…ve sarı torbalara ait
olanlar:
- boş boya, cila ve ahşap
koruyucu madde kapları

zararlı maddelere ait
olmayanlar...
…şirketlerin geri alma
sistemlerinde
- eski yağ

Cam çöpüne
atılmayanlar…
…ve ev çöpüne ait olanlar:
- ampüller
- kapak, kilitler
…ve atık yönetim şirketine
ait olanlar:
- pencere camı
- porselen
- kristal
- ateşe dayanıklı cam

