Atık Ayırma Konusunda Genel Bilgiler
ATIKL A R I A ZA LT MA Y A Y Ö N E L İK İPU Ç L ARIY L A

Atık Merkezlerinin Adresleri
ve Çalışma Saatleri
Geri Dönüşüm Merkezleri

ELW Atık Toplama Yeri

• Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße
• Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11
• Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße 30

Unterer Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden

Çalışma Saatleri:
Salı-Cuma 08:30–17:00 ve
Cumartesi 08:30–16:00 arası

Belediye Çöplüğü
Deponiestraße 15
• Küçük boy atıkları toplama merkezi
(geri dönüştürülebilir atıklar dahil)
• Küçük boy özel atıkları toplama merkezi
Çalışma Saatleri:
Pazartesi-Cuma 07:00–15:30 ve Cumartesi
08:00–13:00 arası
Geri dönüşüm ve küçük boy atık toplama merkezleriyle ilgili daha geniş bilgi bulabileceğiniz yerler:
"Wertstoffe richtig entsorgen" (Geri Dönüştürülür
Atıkları Elden Çıkarmanın Doğru Yolu) başlıklı
broşürümüz ve web sitemiz: www.elw.de. Broşürü
belediyeden, Bürgerbüro’dan (yurttaşlar dairesi)
ve Umweltladen’dan (çevre danışma bürosu)
alabilirsiniz.

ELW’nin atık toplama noktası
Pazartesi-Cuma 07:00–20:00 ve.

ELW Servis Merkezi
Telefon: 0611 7153–0, e-posta: elw@elw.de
Servis Merkezi ve büyük boy ev atıklarından
(Sperrmüll) sorumlu Servis Merkezi personelimiz
Pazartesi-Perşembe 08:00–15:00 ve
Cuma günleri 08:00–14:00 arası hizmetinizdedir.

Alo, Temizlik! – Die Wiesbadener
Sauberkeitshotline
Telefon: 0611 7153–1 veya
ELW App üzerinden “Sauberes Wiesbaden”

Atık Toplama Takvimi
www.elw.de veya ELW App üzerinden
“ELW-Abfallkalender”

“Atma, Ver!” Pazarı – Verschenkmarkt
www.elw.de

Katışıksız yıkıntı molozu, kazı artığı toprak veya bahçe çöpü için

Mini Konteyner
ELW Konteyner Servisi
Telefon: 0611 7153–2
E-posta: containerdienst@elw.de

1 ila 36 m³ arası hacimde konteyner sağlıyoruz.
* Fiyat yalnızca Wiesbaden belediye sınırları içinde geçerlidir.
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Atık ayırma – kolay ve tasasız
Wiesbaden belediyesinin atık hizmetlerinden sorumlu kuruluş olarak, her gün evlerden çıkan
atıkları toplama ve uygun bir şekilde elden çıkarma görevi bizim sorumluluğumuzdur.

Dört ayrı konteyner
Atıklarınızı kolaylıkla ayırabilmeniz için sunduğumuz dört farklı
konteyneri doğrudan evinize teslim ediyoruz: normal (geri
dönüşümsüz) atık, biyolojik atık, atık kâğıt ve geri dönüştürülebilir atık konteynerleri. Wiesbaden belediyesinde geçerli geri
dönüşüm yasaları, yurttaşlara atıkları cinsine göre ayırma ve
ayrı konteynerlere koyma yükümlülüğü getirmektedir. Ayrıca
geri dönüştürülür atıklar için dört ayrı toplama merkezi, büyük
boy ev atığı toplama servisi, özel atık ve küçük boy atıkları
toplama merkezleri, tehlikeli ve zararlı atıkların toplanması
için sunduğumuz gezici servisimiz Schadstoffmobil ve şehrin
birçok noktasında yer alan şişe ve cam konternerleriyle hizmetinizdeyiz.
Wiesbaden’da atık hizmetine makul ücretler ödenir
Atık hizmetlerinin ücretlerini düşük tutmak için elimizden geleni yapmaktayız. Ekonomik çalışma yöntemlerimiz sayesinde
Almanya’nın, atık ücretlerini hizmet kalitesine göre çok makul
seviyelerde tutmayı başaran şehirlerinden biriyiz. Bunu böyle
sürdürmeye de kararlıyız! Çöp toplama hizmetleri için ödenen
ücretlerin, normal, yani geri dönüşümsüz atık konteynerinizin
(Restabfalltonne) büyüklüğüne ve ne sıklıkta dolduğuna bağlı
olduğunu da belirtmekte yarar var.

Atık kâğıt, biyolojik atık ve geri dönüştürülebilir atıkları toplama – ayrıca konutlar için diğer hizmetlerden yararlanma –
bedeli bu ücretlere dahildir.
Atıkları geri dönüştürme, kaynakların korunmasını sağlar
Hep birlikte çevremizi koruyalım. Atık ayırma hizmetlerinden
yararlanmanız bu açıdan önemlidir.
Atık ayırmada izlenmesi gereken yöntem ve kurallarla ilgili her
türlü bilgiyi bundan sonraki sayfalarda bulacaksınız.
Atık önleme
Nihai hedefimiz atıkların önlenmesidir. En iyi atık, hiç atılmamış olanıdır. Atık önlemenin püf noktası adı altında sunduğumuz bilgilerden yarar sağlayacağınızı umuyoruz.
Bütün atık toplama tarihleri
Atık Toplama Takvimi’ni internette www.elw.de adresinde ya da
takvim uygulamamız “Kalender App” üzerinden bulabilirsiniz.
Daha geniş bilgiyi www.elw.de adresinde bulabilir veya
doğrudan ELW Servis Merkezi’ne başvurabilirsiniz:
Telefon 0611 7153–0.
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Şişe ve Atık Cam

Şişeleri de içeren cam atıkları, renklerine göre
beyaz, yeşil ve kahverengi diye ayrılarak cam
konteynerlerine (Altglascontainer) atılır.
Bunların dışında kalan renklerdeki (kırmızı, mavi, mor, sarı) cam ve şişeler için
yine Yeşil Cam Konteyneri kullanılmalıdır.

DOĞRU

YANLIŞ

	Bunlar, cam ve şişe
konteynerine atılır
Şişe ve cam konteynerlerinin bulunduğu bütün noktalar: www.elw.de.
Toplanan kullanılmış şişeler ve cam
artıkları renklerine göre ayrılarak geri
dönüşüm merkezine götürülür.

	Bunlar, cam ve şişe
konteynerine atılmaz

• Büyük boy (örneğin, turşu kurulan)
kavanozlar

• Bilgisayar ve televizyonların ekran camı
→ Geri dönüşümsüz atık

• Depozitosuz şişeler

• Kurşunlu ve kristal cam
→ Geri dönüşümsüz atık

• Küçük boy (örneğin, reçel ve konserve
koyulan) kavanozlar
• Cam kaplar ve ilaç şişeleri

Beyaz konteynerden beyaz cam üretilebilmesi için camların %99,7’ye varan
oranda katışıksız, yani başka renkte
camla karışmamış olması gerekmektedir.
Kahverengi konteynerdeki camlarda
renk karışımı %8 sınırını geçmemiş olmalıdır. Yalnızca yeşil camda, başka renkte
camlarla karışmış olma %15’e kadar geri
dönüşümde sorun yaratmaz. Belirtilen
bu üç rengin dışındaki renklerde olan
cam ve şişelerin de yeşil cam konteynerine koyulabilmesinin sebebi budur.

• Güvenlik amaçlı telli cam
→ Geri dönüşümsüz atık
• Enerji tasarruflu ampuller
→ Özel atık
(Küçük boy özel atık toplama
merkezine götürülmelidir)
• Pencere ve otomobil camları, aynalar
→ Geri dönüşümsüz atık
• Elektrik ampulleri
→ Geri dönüşümsüz atık
• Isıya dayanıklı cam
→ Geri dönüşümsüz atık
• Floresan tüpleri
→Ö
 zel atık
(Küçük boy özel atık toplama ve
geri dönüşüm merkezlerine götürülmelidir)

Cam tuğla, seramik, telli güvenlik camı ya
da pencere camı gibi düz cam levhalar
bu yüzden şişe ve cam atık konteynerine
atılmamalıdır, yoksa konteyner içeriğinin
geri dönüştürülmesi imkânsız hale gelir.

• Porselen, seramik, çanak çömlek
→ Geri dönüşümsüz atık

Bütün şehirde cam atıkları MS Umweltservice GmbH kuruluşu toplamaktadır.
Atık cam ve şişe konusunda sormak
istedikleriniz olursa MS Umweltservice
kuruluşuyla temasa geçin.
Telefon: 0800 3098999.

Atık önlemenin püf noktası 

Musluk suyu için
Musluk suyu en sıkı biçimde denetlenen gıda maddesidir ve isterseniz gazlı hale getirebilir, hatta çeşitli tatlandırıcılar katarak meşrubat
yerine tüketebilirsiniz. Wiesbaden’da şişenizi ücretsiz doldurabileceğiniz çok sayıda “dolum noktası” (Refill-Station) bulunmaktadır.
Bunları, yanda gördüğünüz işaretten tanıyabilirsiniz.
Depozitolu şişeler kullanın.
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Atık Kâğıt

Atık kâğıt konteynerine kâğıt, karton ve
mukavvadan oluşan atıklar koyulur.
Atık kâğıt konteynerleri 120, 240 ve 1100 litre kapasiteli olarak sağlanabilir.
Dergi ve broşürleri atarken sırtlarındaki zımba tellerini çıkarmanıza gerek yoktur,
ancak dergiye yapıştırılmış CD veya kozmetik eşantiyon varsa çıkarmalısınız.
Kolileri atarken lütfen yapışkan bantını çıkarın ve koliyi ya ezerek küçültün ya da
parçalayıp öyle atın.

YANLIŞ

DOĞRU

	Bunlar, kâğıt
konteynerine atılmaz

	Bunlar, kâğıt konteynerine
atılır:
• Posta zarfları (plastik pencereli olanlar
dahil)
• Kesekâğıtları (bir tarafı şeffaf ekmek
kesekâğıtları dahil)
• Kitap ve defterler
• Karton, mukavva, koliler ve ambalaj
kâğıtları
• Katalog, prospektüs ve broşürler
• Dosya kâğıdı, fotokopi ve bilgisayar kâğıdı
• Gazete ve dergiler

• Fırın kâğıdı, sandviç kâğıdı, dekoratif kap
kâğıdı ve karbon kâğıdı
→ Geri dönüşümsüz atık
• Fotoğraflar ve fotoğraf kâğıdı
→ Geri dönüşümsüz atık
• Tuvalet kâğıdı ve selüloz içerikli diğer
kâğıt ürünleri (örneğin, kâğıt mendil)
→ Geri dönüşümsüz atık
• Çok kirli kâğıt
→ Geri dönüşümsüz atık
• Kâğıt tabaklar
→ Geri dönüşümsüz atık
• Duvar kâğıdı
→ Geri dönüşümsüz atık
• Termal kâğıt (kasa fişleri)
→ Geri dönüşümsüz atık
• Kompozit ambalajlar, örneğin süt ve
meşrubat kartonları
→ Geri dönüştürülebilir atık

Atık kâğıt konteynerlerini, boşaltılacakları günlerde en geç saat 06:00’da
dışarı çıkarın ve boşaltıldıktan sonra
en kısa zamanda tekrar içeri alın.
Konteyneri, araç trafiğini ve kaldırımda yaya geçişini engellemeyecek
şekilde koymanız rica olunur.
Atık kâğıtlar, örneğin ambalaj ve gazete kâğıdı gibi geri dönüşümlü kâğıtların üretiminde kullanılır. Kâğıdın
geri dönüşümü, hammaddenin yanı
sıra su ve enerji tüketimini de azaltmaktadır. Atık kâğıtların dönüşüm
piyasasına sokulması, atık toplama
ücretlerinin sabit tutulmasında da
önemli bir rol oynar. Uygun biçimde
ayrılmış ne kadar çok miktarda atık
kâğıt toplanırsa, ELW bundan o kadar
yüksek gelir elde edecektir.

Atık önlemenin püf noktası 

Geri dönüşümlü kâğıt kullanın
Geri dönüşümlü kâğıt kullanarak atık çıkmasını
önleyebilirsiniz. Geri dönüşümlü çevre dostu
kırtasiye ve hijyen kâğıdı ürünlerinin hepsinde
resimdeki çevre meleği logosu yer almaktadır.
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Biyoatık

Her türlü organik mutfak ve bahçe atığı biyoatık konteynerine (Biotonne) koyulur.
Çürük domatesten kullanılmış çay poşetine, balık kılçığından küflenmiş peynire kadar
her şey! Organik olan, dolayısıyla bozulabilen her şeyden enerji elde etmek mümkündür. Nitekim Wiesbaden şehrinden çıkan biyoatık, yani biyolojik atıktan, Rhein-MainDeponie GmbH kuruluşunun Flörsheim-Wicker atık işleme tesislerinde biyogaz elde
edilmektedir. Ağaçların döktüğü yapraklar ve biçilmiş çim gibi bahçe atıkları için yeşil
atık torbaları kullanabilirsiniz. Bunlar, tanesi 1,95 avrodan satılmaktadır. Torbalarınızı
biyoatık (Bioabfall) toplama gününde cadde kenarında hazır etmeniz rica olunur.

DOĞRU

YANLIŞ

	Bunlar, biyoatık
konteynerine atılır
• Yumurta kabuğu
• Mutfakta kullanılan temizlik kâğıtları,
örneğin kâğıt peçete veya kâğıt havlu
Biyolojik çöpleri ayırarak mutfak atıklarını
temiz bir şekilde elden çıkarmanız için
pratik bilgiler
Mutfakta biyoatık için kullanılabilecek çöp
kutuları:
“Klasik” çöp kutusu 10 litreye kadar atık alabilir ve fiyatı 9,50 avrodur. Piyasada bulunan
bütün organik atık torbalarıyla uyumludur.

• Yemek artıkları (bozulmuş, kokmuş veya
küflenmiş olanlar dahil)
• Sebze artıkları
• Biçilmiş çim, budanmış ağaç ve fundalık
artıkları
• Kahve telvesi (filtre kâğıdıyla birlikte),
çay poşetleri
• Ev hayvanlarına ait artıklar (örneğin,
kedi kumu ve tavşan samanı)
• Kemik, kuştüyü, saç, hayvan tüyü

Biyoçözünür biyoplastikten üretilen organik atık toplama torbaları Wiesbaden’da
yasaklanmıştır.
Onun yerine biyolojik çöplerinizi kâğıt torbalarla veya gazete kâğıdıyla atabilirsiniz.

• Yaprak, çalı çırpı, ağaç dalları

Biyoatık konteynerlerini ve yeşil atık torbalarını bulabileceğiniz yerler
ELW geri dönüşüm merkezleri, küçük boy atık
toplama merkezleri, ELW deposu ve Umweltladen (çevre danışma bürosu, Luisenstrasse 19). Yeşil atık için kullanılan kâğıt torbaları ise bütün belediye binalarında bulmak
mümkündür.

• Solmuş veya kurumuş vazo ve saksı
çiçekleri

Biyoatık konteynerleri (Biotonne) komple servis ile toplanır, belediye çalışanları tarafından
çıkarılıp boşaltıldıktan sonra tekrar yerine
yerleştirilir.

• Hazır yiyecek artıkları (plastik ambalajı
olmaksızın)
• Meyve artıkları (turunçgiller dahil)

	Bunlar, biyoatık
konteynerine atılmaz
• İşlenmiş odun, yani kereste
→ B elediye Çöplüğü’ne götürülerek geri
dönüşüme veya küçük boy atıkların
toplandığı bölüme bırakılmalıdır
• Mangal kömürü, yerin ve sokağın süpürülmesiyle çıkan pislik, kül (naylon torbaya
koyulup ağzı kapatılmalıdır)
→ Geri dönüşümsüz atık
• Elektrik süpürgesi torbası (içinde biriken
pislikle birlikte)
→ Geri dönüşümsüz atık
• İşlenmemiş odun
→ B elediye Çöplüğü’ne götürülerek geri
dönüşüme veya küçük boy atıkların
toplandığı bölüme bırakılmalıdır
• Bebek bezi, sigara izmariti, granül kedi
kumu, hayvan dışkısı
→ Geri dönüşümsüz atık

• Talaş ve yonga (ahşap işçiliği artıkları)

Atık önlemenin püf noktası

Yiyecek atmayın
Tüketebileceğiniz kadar yiyecek satın alın. Liste hazırlayarak
alışverişe çıkın ve gıda maddesi alırken son kullanma tarihine
dikkat edin.
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Bunlardan bakır ve çelik sac gibi kıymetli maddeler de çıkar, kurşun ve kadmiyum gibi çevreye zararlı elementler de. Her türlü elektrikli ve elektronik aletten
oluşan elektroatıkları, geri dönüşüme ve Belediye Çöplüğü’nde küçük boy atık
toplama merkezlerine ücretsiz olarak bırakabilirsiniz. Küçük boy elektrikli aletler
ayrıca gezici atık toplama servisi Schadstoffmobil’e verilebilir. Büyük ve ağır
elektrikli ya da elektronik aletler için lütfen büyük boy ev atığı toplama servisini
kullanın.

YANLIŞ

DOĞRU

	Bunlar, elektroatık
değildir

	Bunlar, elektroatıktır

• Elektrikli veya elektronik oyuncaklar:
elektrikli oyuncak tren, Gameboy veya
uzaktan kumandalı oyuncak arabalar gibi

• Enerji tasarruflu ampuller
→Ö
 zel atık
(Küçük boy özel atık toplama merkezi,
geri dönüşüm merkezi ya da gezici
atık toplama servisi Schadstoffmobil’e
verilmelidir)

• Bilgi ve eğlence amaçlı büyük elektronik
aletler: televizyon, bilgisayar, monitörler,
faks cihazları, yazıcılar, müzik setleri ve
video kayıt cihazları gibi

• Floresan tüpleri
→Ö
 zel atık (Küçük boy özel atık toplama
merkezine ya da gezici atık toplama
servisi Schadstoffmobil’e verilmelidir)

• Elektrikli veya elektronik aletler: matkap,
elektrikli testere, freze makinesi, zımpara
makinesi, pompalar, dikiş makineleri gibi

• Saç kurutma makinesi, tost makinesi,
kahve makinesi, ütü, fritöz, mikser, yumurta pişirme makinesi, su ısıtıcı (ketıl), vantilatör, tıraş makinesi, elektrikli diş fırçası,
elektrikli saatler ve fotoğraf makineleri
• Dayanıklı ev aletleri: soğutucu ve dondurucu (buzdolabı ve dipfriz), çamaşır ve
bulaşık makineleri, çamaşır kurutma makinesi, ocak ve fırın, mikrodalga fırın gibi
• Tıbbi aletler: nabız ölçer, tansiyon ölçüm
aleti, elektrikli termometre gibi
• Sabit telefon, cep telefonu ve akıllı telefonlar, telesekreter cihazları, radyo, otomobil radyosu, MP3 çalar, hesap makinesi

Atık önlemenin püf noktası 

Kullanım süresine bakın/olabildiğince
uzun kullanın
Yeni bir alet satın almadan önce, gerçekten gerekli olup olmadığını
kendinize sorun. Ayrıca bir aletin kullanım süresi ve dayanıklılığı,
bakım onarım kolaylığı önemli kalite ölçütleridir. Bozuk eşyanın
ücretsiz tamir edilebildiği “Repair Café”lerden yararlanın.

Elektrikli ve Elektronik Aletler

Elektrikli ve elektronik aletler, çok değerli
hammaddeler içerir!

Elektroatıklar bundan böyle daha
tutarlı biçimde toplanacak: Ne de olsa
elektroatık demek, değerli hammaddeler demektir
Elektrikli ve Elektronik Aletler Yasası’nın
(ElektroG) kapsamı, 15 Ağustos 2018’den
itibaren genişletilmiştir. Değerli hammaddelerin geri kazanılabilmesi için
elektroatıkların diğer atıklardan ayrılması
gerekmektedir. Ayrıca mobilya, tekstil
ürünleri ve kıyafet öğeleri de, içlerinde
elektrikli parçalar olduğu anda elektroatık niteliği kazanır.
Bunun anlamı: İçinde veya üstünde elektrikli parçalar bulunan her türlü tekstil
ürünü, kıyafet öğesi, ayakkabı veya
mobilya, ELW Geri Dönüşüm Merkezi’ne
götürülmelidir. Giysinin bir kenarına
dikilmiş minicik bir ampul de olsa! ELW
Geri Dönüşüm Merkezi’nde bu tür atıklara uygun konteynerler hazırdır. Bu tür
atıklara örnek: ışıklı ayakkabılar (bunların
içinde elektronik ve enerji kaynağı olarak
renkli LED lambaları vardır), elektrikle
ayarlanan büro sandalyesi veya çerçevesi
ışıklı makyaj aynası.
Karar vermenizi kolaylaştırmak için: Bir
şeyin içinde elektrik varsa, elektroatık demektir ve yeri Geri Dönüşüm Merkezi’dir.
Ayrıca bu ürünü satın aldığınız mağaza
da elektroatığı geri almakla yükümlüdür.
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Geri dönüşümsüz atık

Tekrar kullanılabilir hale getirilemeyecek olan atıklar,
geri dönüşümsüz atık (Restabfall) konteynerine atılır.
Bu anlamda ev atıklarının ancak %15-20 kadarı geri dönüşümsüzdür. Konteyneriniz
zaman zaman yetersiz kalıyorsa, 4,20 avro karşılığında satın alabileceğiniz ilave geri
dönüşümsüz atık torbalarını kullanabilir, çöp toplama günü bunları konteynerin
yanına bırakabilirsiniz. Geri dönüşümsüz çöp torbalarını ELW Atık Toplama Yeri’nde
(ELW-Pforte), Geri Dönüşüm merkezlerinde, bütün belediye binalarında ve çevre
danışma merkezinde (Umweltladen, adresi Luisenstraße 19) bulabilirsiniz. Bütün satış
noktaları internette şu adreste verilmiştir: www.elw.de.

DOĞRU

YANLIŞ

	Bunlar, geri dönüşümsüz
atık konteynerine atılır
Wiesbaden’da toplanan geri dönüşümsüz atık (Restabfall), şehrin Dyckerhoff
bruch Çöplüğü’nde toplanıp buradan
büyük kamyonlarla taşınarak termal
kullanım amacıyla atık yakma merkezlerine götürülür.

	Bunlar, geri dönüşümsüz atık
konteynerine atılmaz

• Hijyenik malzemeden oluşan atıklar,
örneğin bebek bezi veya kadın pedi gibi

• Piller
→ S atıcıya geri götürülür

• Klasörler

• Ayıklanmış moloz
→G
 eri dönüşüm merkezleri,* Belediye
Çöplüğü’nde küçük boy atıkları toplama
merkezi ya da inşaat atıkları için konteyner
servisi

• Oto camı
• Fırın kâğıdı
• Ekran camı
• Kurşunlu cam
• Bozuk veya kırık ev eşyası, örneğin
kristal bardaklar, kap kacak ve çiçek
saksıları gibi
• Telli cam (güvenlik amaçlı)
• Hava fişek (yanıp bitmiş)
• Fotoğraflar
• Elektrik ampulleri
• Islak tuvalet kâğıdı ve mendiller
• Karbon kâğıdı

• CD ve DVD’ler
→G
 eri dönüştürülebilir atık konteyneri,
geri dönüşüm merkezi ya da Belediye
Çöplüğü’nde küçük boy atıkların toplandığı bölüm
• Kimyasal maddeler, boya ve cilalar, çözücü
maddeler, floresan tüpleri
→Ö
 zel atık
• Elektrikli ve elektronik aletler
→G
 eri dönüşüm merkezleri ve Belediye Çöplüğü’nde küçük boyatıklara ayrılmış bölüm
• Enerji tasarruflu ampuller
→Ö
 zel atık (küçük boy özel atık toplamamerkezine veya gezici servis Schadstoffmobil’e
verilebilir)

• İlaçlar
• Sinek ve güve kâğıdı
• Müzik ve video kasetleri
• Elektrik süpürgesi torbası, kül (naylon
torbaya koyulup ağzı kapatılmalıdır),
yerin ve sokağın süpürülmesiyle çıkan
pislik, granül kedi kumu, hayvan dışkısı

• Şişeler ve cam kaplar
→ Ş işe ve Atık Cam

• Süper 8 mm’lik filmler

• Kâğıt ve karton
→A
 tık Kâğıt

• Termal kâğıt (kasa fişleri)
• Kirli kâğıtlar, kâğıt tabaklar, duvar kâğıdı
• Sigara ve puro izmariti ile külü

• Kompost yapılabilecek atıklar
→ B iyoatık

• Toner ve yazıcı mürekkebi
→ Geri dönüşüm merkezleri ve Belediye Çöplüğü’nde küçük boy atıklara ayrılmış bölüm
• Ambalaj çöpü, plastik ve metal çöpler
→G
 eri Dönüştürülebilir Atık

* Ayıklanmamış inşaat molozu, geri dönüşüm merkezlerince alınmaz

Atık önlemenin püf noktası

Atıklarınızı iyi ayırın
Aslında biyoatık konteynerlerine gitmesi gereken büyük miktarda çöp, geri dönüşümsüz (Restabfall) konteynerlere atılmaktadır.
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Özel Atık

Özel atıklar, özel yöntemlerle elden çıkarılması
gereken tehlikeli ve/veya toksik çöplerdir.
Özel konutlardan çıkan bu tür atıklar, Belediye Çöplüğü’nde küçük boy özel
atıkların toplandığı bölüme veya gezici atık toplama servisi Schadstoffmobil’e
ücretsiz olarak verilebilir.

DOĞRU
	Bunlar, özel atıktır
• Atık yağlar (satıcıya geri de götürebilirsiniz)

YANLIŞ
 unlar, özel atık
B
değildir

• Boya, cila ve emülsiyon boyası

• Basınçlı gaz tüpü
→ Satıcıya geri götürülür

• Sıvı ve katı kimyasal maddeler (cıva,
laboratuarda ve fotoğrafçılıkta kullanılan
kimyasallar)

• Yangın söndürücüler (halon yangın
söndürücüler hariç)
→ Satıcıya geri götürülür

• Halon yangın söndürücü

• Oto aküsü (depozitolu)
→ Satıcıya geri götürülür

• Ahşap koruma, haşaratla mücadele ve
zararlı otları yok etme amacıyla kullanılan
maddeler
• Yapıştırıcı, astar, dolgu ve izolasyon
maddeleri
• Aydınlatma donanımları ile elektrikli
aletlerden çıkan ufak kondansatörler
• Floresan tüpleri, enerji tasarruflu lambalar
ve cıvalı buhar lambası
• Her türlü çözücü madde (tiner, terebentin,
leke sökücü)

Tehlikeli veya zararlı atık olarak elden çıkarılması gereken ürünlerin üstünde mutlaka
ya turuncu bir kare şeklindeki tehlike
işareti ya da “alev alır,” “göze temas ettirmeyin” veya “içinize çekmeyin” gibi uyarıcı
yazılar bulunur. Wiesbaden şehrinin özel
atıkları, bu konuda uzman olan HIM GmbH
kuruluşunca toplanmakta ve çevreye zarar
vermeyen yollarla elden çıkarılmaktadır.
Gezici atık toplama servisi mobile Schadstoffsammlung çalışma programını şu
adresten bulabilirsiniz: www.elw.de.
mobile Schadstoffsammlung ayrıca şu
hizmetleri sunar:
• Küçük elektrikli aletleri (örneğin, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi, elektrikli diş
fırçası) toplar
• Köpek dışkı torbası dağıtır (ücretsiz olarak)

• Mineral, bitkisel ya da sentetik sıvı ve katı
yağlar ile mumlar
• Yağlı üstüpü ve bezler ile yağ filtreleri
• Her türlü temizlik maddesi (tuvalet temizleyici, vücut bakım malzemeleri, oto bakım
malzemeleri)
• Asitler ve alkaliler (pil asidi, hidroklorik asit,
amonyak içeren çözücü maddeler)
• Her türlü sprey kutusu ve içindeki
maddeler (boya ve lak, temizlik maddesi,
izolasyon köpüğü)
• Kuru piller, akümülatörler, oto aküleri
(depozitosuz)

Atık önlemenin püf noktası 

Şarj edilebilir pil kullanın
Şarj edilip tekrar tekrar kullanılabilen pillerden alın. Bir şarj
cihazına vereceğiniz paranın çok üstünde tasarruf sağlarsınız.
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Büyük Boy Ev Atığı

Büyüklüğü veya ağırlığından ötürü geri dönüşümsüz
atık (Restabfall) konteynerine sığmayacak olan her
türlü mobilya ve ev eşyası, büyük boy ev atığı olarak
sınıflandırılır.
Büyük boy ev atıklarınızın toplanması için önceden randevu almanız gerekmektedir.
Telefon: 0611 7153–0. Özel konutların beş metre küpe kadar olan için büyük boy
atıkları yılda dört kereyi geçmemek kaydıyla ücretsiz olarak alınır.

DOĞRU

YANLIŞ

	Bunlar, büyük boy
ev atığıdır
Elektrikli veya elektronik bileşenleri olan
büyük boy eşyaları, örneğin oturma odanızdaki televizyon dolabını veya bir masaj
koltuğunu, yine büyük boy ev atığı olarak
elden çıkarmak isteyebilirsiniz. Bunlar da
yine ücretsiz olarak kapınızdan alınır.
Ancak bu noktada sizden bir ricamız var:
Mobilya bileşeni olarak bulunan ve elektroatık niteliği taşıyan parçaları, sözgelimi motor
veya lamba gibi unsurları mümkün olduğunca çıkarıp ayırmaya çalışın. Bu parçalar
ayrılınca, ilgili mobilya veya ev eşyası da
büyük boy ev atığı olarak toplanabilecektir. Ayırdığınız parçaları ise geri dönüşüm
merkezine verebilirsiniz. Böylece küçük bir
elektrikli veya elektronik parça yüzünden
büyük bir atık eşyayı atık ön işleme tesisine
götürme gereği ortadan kalkmış olur.
Büyük boy ev atıklarının toplanması için
genellikle yedi ila on gün sonrasına randevu
verilir. Ama daha uzun dönemli bir planlama
yapmanız gerekiyorsa birkaç hafta sonrasına
randevu isteyebilirsiniz.
Atılacak eşyayı lütfen en erken toplama gününden önceki akşam ve en geç de randevu
gününün sabahı saat 06:00’da yeterince
görünür ve rahat ulaşılır olacak şekilde
kaldırıma bırakın. Trafiği ve yaya geçişini
engellemeyecek şekilde bırakmaya özen
göstermeniz rica olunur. Söz konusu eşyanın
sokağa çıkarılması mümkün değilse, lütfen
büyük boy ev atığı servisine başvurun.

Büyük boy ev atığı servisi:
0611 7153–0.

10

• Yatak (karyola ve şilte)
• Bilgisayar, yazıcı, faks cihazı, müzik seti,
televizyon, monitörler ve mikrodalga
fırınlar
• Ev ve bahçe mobilyaları, halılar
• Bebek arabaları, bisikletler
• Ocak, fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri,
soğutucu ve dondurucular (buzdolabı
ve dipfriz)

	Bunlar, büyük boy ev
atığı değildir
• Bina yenileme ve onarım işlerinden çıkan
moloz, taş ve sıva gibi döküntüler
• Ağaç ve fundalık budama işlemlerinden
çıkan dallar ve benzeri döküntüler
• Duş teknesi, küvet, lavabo, evye ve
klozetler
• Küçük elektrikli aletler
• Pencereler, kapılar (yangın kapıları ve
garaj kapıları dahil), laminat ve parke
döşeme
• Radyatörler, yakıt ve yağ tankları
• Karton ve mukavva ambalaj, koliler
• Geri dönüşümsüz atık içeren naylon
poşetler
→ “ Yanlış” başlığı altında toplanan atıklar,
büyük boy ev atığı toplama servisi tarafından alınmaz. Bunları sizin Belediye
Çöplüğü’ne götürerek geri dönüşüm
veya küçük boy atık toplama bölümüne bırakmanız gerekmektedir.

Atık önlemenin püf noktası 

Uzun ömürlü eşya kullanın, bit pazarlarından
yararlanın
Mobilya ve ev eşyası alırken uzun ömürlü olmasına dikkat edin.
Elden çıkarmak istediğiniz mobilya veya büyük ev aletleri hâlâ
kullanılabilir durumdaysa, → ELW’nin “Atma, Ver!” pazarı olan
Verschenkmarkt, ikinci el satış mağazası “fast wie neu” veya
bölgenizdeki bit pazarlarından yararlanmanızı öneriyoruz.

Geri Dönüştürülebilir Atık

Geri dönüştürülebilir atık konteynerine plastik,
metal ve kompozit malzemeden yapılmış atıklar
koyulur.
Bu konteynerler 120, 240 ve 1100 litre kapasiteli olarak sağlanabilmektedir.
Geri dönüştürülebilir atık 14 günde bir toplanır. Konteyner boşaltma programını
www.elw.de adresindeki Atık Takvimi’nden ya da takvim uygulamamız “Kalender
App” üzerinden öğrenebilirsiniz.

DOĞRU
	Bunlar, geri dönüştürülebilir atık konteynerine
atılır

YANLIŞ
	Bunlar, geri dönüştürülebilir atık konteynerine
atılmaz

Plastik, metal veya kompozit malzemeden hafif ambalaj – örneğin:

• Cam
→ Şişe ve Atık Cam

• Süt ve meşrubat kartonları

• Kâğıt ve karton
→ Atık Kâğıt

• Yoğurt kapları, plastik şişeler ve tüpler
• Konserve kutuları
• Plastik poşetler (biyoplastik dahil)
• Stiropor
Plastik çöpler – örneğin:
• Folyo
• Saklama kapları, taşıma kutuları
• Çiçek sulama ibriği, saksılar
• Oyuncak
• Plastik kovalar, çanaklar
Metal içerikli çöpler - örneğin:
• Alüminyum folyo gıda kapları

• İçinde izolasyon köpüğü bulunan sprey
kutusu
→ Özel Atık
• Kirli stiropor, stiropor levha (inşaat
malzemesi)
→G
 eri dönüşümsüz atık veya konteyner
hizmeti

Bütün Wiesbaden bölgesinde geri
dönüştürülebilir atık konteynerlerinin boşaltılmasından Meinhardt
Städtereinigung GmbH kuruluşu
sorumludur. Bu konuda sormak
istedikleriniz olursa lütfen doğrudan Meinhardt kuruluşuyla temasa
geçin. Telefon: 0800 5889720.
Geri dönüştürülebilir atık konteynerlerini, boşaltılacakları günlerde
en geç saat 06:00’da dışarı çıkarın ve
boşaltıldıktan sonra en kısa zamanda tekrar içeri alın. Konteyneri, araç
trafiğini ve kaldırımda yaya geçişini
engellemeyecek şekilde koymanız
rica olunur.

• Çatal bıçak
• Tencere kapağı, tavalar, fırın tepsisi ve
pasta kalıpları
• Tamir anahtarları
• Küçük dekoratif mumların metal kılıfları
(mumu yanıp tükenmiş olmalıdır)
• Alet edevat

Atık önlemenin püf noktası 

Yolda kahve keyfi
Hareket halindeyken kahve içmek için
yanınızda termos veya termos bardak
bulundurun.
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A–K

Atık Dizini*
A
Ahşap koruyucu..........................................................
Akümülatör...................................................................
Alet edevat ...................................................................
Alkaliler..........................................................................
Alüminyum folyo gıda kabı.....................................
Ambalaj kabı (yoğurt vb) ........................................
Amonyak içeren çözücüler......................................
Asitler..............................................................................
Astar ve dolgu maddesi ..........................................
Atık kâğıt ......................................................................
Atık yağ..........................................................................
Ayna camı......................................................................
Ağaç dalları...................................................................
Ağaç döküntüsü .........................................................
Ağaç ve fundalık döküntüsü..................................

9
9
11
9
11
11
9
9
9
5
9
8
6
6
6

B
Bahçe mobilyası.......................................................... 10
Bahçe çöpü ..................................................................
6
Bebek arabası .............................................................. 10
Bebek bezi ....................................................................
8
Bilgisayar....................................................................... 10
Bilgisayar kâğıdı..........................................................
5
Bisikle.............................................................................. 10
Biyoatık, biyolojik atık ..............................................
6
Biçilmiş çim...................................................................
6
Boya ................................................................................
9
Broşür..............................................................................
5
Bulaşık makinesi ........................................................ 7,10
Büyük boy ev atığı ..................................................... 10
Büyük boy kavanoz....................................................
4
C
CD ve DVD ....................................................................
Cam ................................................................................
Cam kaplar ...................................................................
Cam ambalaj ...............................................................
Cep telefonu, akıllı telefon .....................................
Cila ..................................................................................
Cıva .................................................................................
Cıvalı buhar lambası..................................................

8
4
4
4
7
9
9
9

Ç
Çalı çırpı ........................................................................
6
Çamaşır kurutma makinesi ....................................
7
Çamaşır makinesi ...................................................... 7,10
Çanak çömlek..............................................................
8
Çatal bıçak .................................................................... 11
Çay poşeti .....................................................................
6
Çiçek saksısı .................................................................
8
Çiçek sulama ibriği .................................................... 11
Çözücü maddeler ......................................................
9
D
DVD ................................................................................
Dayanıklı ev aletleri ..................................................
Defter..............................................................................
Depozitosuz şişe.........................................................
Dergi ..............................................................................
Dikiş makinesi .............................................................
Dispersiyon boya .......................................................
Diş fırçası (elektrikli) ..................................................
Dondurucu (dipfriz....................................................
Dosya kâğıdı, mektup kâğıdı) ...............................
Duvar kâğıdı ................................................................
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8
7
5
4
5
7
9
7
10
5
8

E
Ekmek kesekâğıdı ......................................................
Elektrik ampulü ..........................................................
Elektrik süpürgesi torbası (dolu) ..........................
Elektrikli ve elektronik aletler, elektrikli ocak,
elektronik hurda ........................................................
Enerji tasarruflu ampul.............................................
Ev hayvanlarının atıkları ..........................................

5
8
8
7
9
8

F
Faks cihazı.....................................................................
Floresan tüpü ..............................................................
Folyo ...............................................................................
Fotokopi kâğıdı ..........................................................
Fotoğraf makinesi .....................................................
Fotoğraf ve fotoğraf kâğıdı.....................................
Fotoğrafçı kimyasalları .............................................
Freze makinesi ............................................................
Fritöz ..............................................................................
Fırın kâğıdı ...................................................................

10
9
11
5
7
8
9
7
7
8

G
Gameboy ......................................................................
Gaz tüpü........................................................................
Gazete ............................................................................
Geri dönüşümsüz atıklar .........................................
Güvenlik amaçlı telli cam ........................................

7
9
5
8
8

H
Hafif ambalaj ...............................................................
Hafif ambalaj (LVP......................................................
Halon yangın söndürücü ........................................
Halı ..................................................................................
Hava fişek kovanı .......................................................
Hayvan dışkısı .............................................................
Haşaratla mücadele maddeleri ............................
Hesap makinesi ..........................................................
Hidroklorik asit ...........................................................
Hijyenik kâğıt ..............................................................

11
11
9
10
8
8
9
7
9
8

I, İ
Islak tuvalet kâğıdı ve mendil ...............................
Isıya dayanıklı cam ....................................................
İlaç şişesi .......................................................................
İnşaat molozu .............................................................
İzolasyon maddesi ....................................................

8
4
4
8
9

K
Kâğıt (kirli) ....................................................................
Kâğıt (lamine veya değil) ........................................
Kâğıt havlu, mendil ...................................................
Kâğıt tabak ...................................................................
Kahve makinesi ..........................................................
Kahve telvesi, ..............................................................
Kap kacak .....................................................................
Karbon kâğıdı .............................................................
Karton ve mukavva....................................................
Koli ve ambalaj kâğıdı ..............................................
Karyola ..........................................................................
Katalog...........................................................................
Katı yağlar ....................................................................
Kedi kumu ....................................................................
Kemik .............................................................................
Kimyasal maddeler ...................................................
Kitap ...............................................................................
Klasör..............................................................................
Kompost yapılabilecek atıklar ...............................
Konserve kutusu.........................................................
Kova ................................................................................

8
5
8
5
7
6
8
8
5
5
10
5
9
8
6
9
5
8
6
11
11

L–Z

Atık Dizini*
Kristal bardak ve kadeh............................................
Kuru pil ..........................................................................
Kurşunlu cam ..............................................................
Kuştüyü .........................................................................
Kül ...................................................................................
Küçük kondansatör....................................................

8
9
8
6
8
9

L
Leke çıkarıcı .................................................................
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M
MP çalar ........................................................................
Matkap ..........................................................................
Metal kapak..................................................................
Metal kılıflı mum.........................................................
Meyve artıkları ............................................................
Mikrodalga fırın ..........................................................
Mikser ............................................................................
Mobilya .........................................................................
Monitör..........................................................................
Mum, balmumu .........................................................
Mutfak kâğıtları ..........................................................
Müzik seti .....................................................................
Müzik ve video kaseti ...............................................

7
7
11
11
6
7
7
10
7
9
6
7
8

N
Nabız ölçer ...................................................................
Naylon poşet ...............................................................

7
11

O, Ö
Ocak ...............................................................................
Odun (işlenmiş, işlenmemiş) .................................
Oto aküsü .....................................................................
Oto aküsü .....................................................................

10
6
9
9

Oto camı .......................................................................
Oto radyosu .................................................................
Oyuncak (elektrikli) ...................................................
Oyuncak (plastik) .......................................................
Özel atık.........................................................................

8
7
7
11
9

P
Pasta kalıbı, fırın tepsisi ...........................................
Ped...................................................................................
Pil asidi ..........................................................................
Pil......................................................................................
Plastik kova, plastik şişe...........................................
Plastik, metal, kompozit ambalaj .........................
Pompa............................................................................
Porselen.........................................................................
Prospektüs ...................................................................

11
8
9
9
11
11
11
8
5

R
Radyo .............................................................................
Reçel ve marmelat kavanozu ................................

7
4

S
Saat..................................................................................
Saklama kabı................................................................
Saksı çiçeği....................................................................
Saksı................................................................................
Saman ............................................................................
Sandviç kâğıdı ............................................................
Saç kurutma makinesi .............................................
Saç ve tüy .....................................................................
Sebze artığı ..................................................................
Seramik .........................................................................
Sigara izmariti, puro dibi..........................................
Sigara külü, izmarit ...................................................

7
11
6
11
6
5
7
6
6
8
8
8

Sinek ve güve kâğıdı ................................................
8
Soba ve fırın..................................................................
7
Sofra artıkları ...............................................................
6
Soğutucu (buzdolabı) .............................................. 7,10
Somun anahtarı ......................................................... 11
Sprey kutusu (dolu.....................................................
9
Stiropor, stiropor levha ............................................ 11
Su ısıtıcı (ketıl) .............................................................
7
Süper 8 mm’lik filmler...............................................
8
Süpürge pisliği............................................................
8
Süt kartonu .................................................................. 11
Süt ve meşrubat kartonu ........................................ 11
Ş
Şilte .................................................................................
Şişe (cam) .....................................................................
Şişe ve atık cam ..........................................................

10
4
4

T
Talaş ................................................................................
6
Tansiyon ölçüm aleti ................................................
7
Tava................................................................................. 11
Taşıma kutusu.............................................................. 11
Telefon ...........................................................................
7
Telesekreter .................................................................
7
Televizyon .................................................................... 7, 10
Televizyon ve bilgisayar ekran camı ...................
8
Temizlik maddesi .......................................................
9
Tencere kapağı ........................................................... 11
Termal kâğıt .................................................................
8
Termometre (cıvalı) ...................................................
9
Termometre (elektrikli) ............................................
7
Testere (elektrikli) ......................................................
7
Tıraş makinesi .............................................................
7
Tiner ...............................................................................
9
Terebentin ....................................................................
9
Toner kartuşu ..............................................................
8
Toprak kap....................................................................
8
Tost makinesi ..............................................................
7
Tüp................................................................................... 11
Ü, V
Ütü ..................................................................................
Vantilatör ......................................................................
Vazo çiçeği....................................................................
Video kayıt cihazı .......................................................
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