Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster

HOŞ GELDİNİZ
Deutsch

Atıkları ayırdığınız ve doğru
şekilde giderdiğiniz için
teşekkür ederiz.

Rösnerstraße 10
48155 Münster

Biyolojik atıklar

Müşteri hizmetleri 0251/605253
www.awm.muenster.de

Haftada bir toplanır

Kahverengi bidona
atılacaklar:
mutfak ve bahçe atıkları
çiçekler
ekmek ve pasta artıkları
yumurta kabukları ve kemikler
balık ve et (pişmiş)
peynir, sucuk, salam, sosis artıkları

meyveler
sebzeler ve marul
yemek artıkları
çay poşetleri ve kahve filtreleri
kirli pizza kartonları
...
Öneri: Biyolojik atıkları
kesekâğıtlarında toplayın
ya da gazete kâğıdına sarın.

Atılmayacak olanlar:
plastik çöp torbaları veya
biyofolyolar, kahve kapsülü, kahve
kupası, tek kullanımlık sofra eşyası
gibi, kompostlanabilir olarak işaretlenmiş
ürünler, kedi kumu, çiğ et
...

Atık kâğıt ve karton

14 günde bir toplanır

Mavi bidona
atılacaklar:
karton klasörler
mektup kâğıdı ve zarflar
kitaplar ve defterler
baskı kâğıtları
yumurta kartonları ve katlanır kutular
hediye ambalaj kâğıtları

katalog ve broşürler
koliler
ambalaj kâğıtları ve oluklu kartonlar
dergi ve gazeteler
temiz pizza kartonları
...

Atılmayacak olanlar:
fotoğraflar
kartondan meşrubat kutuları
duvar kâğıtları
kasa fişleri (geri dönüşümsüz atıklar)
...

14 günde bir toplanır
Remondis-Bölgesi: Telefon 0251/92 43 60 11, AWM-Bölgesi: Telefon 0251/60 5253

Geri dönüşüm bidonu

Kavun sarısı bidona
atılacaklar:
Metal, plastik ve kompozit malzemelerden oluşan tüm atıklar
Metal: alüminyum folyolar ve
tabaklar, çatal, kaşık, bıçaklar,
meşrubat ve konserve kutuları,
şişe mantarları, tencereler

Plastik: yoğurt kutuları,
sulama kovaları, kahve
kapsülleri, tükenmez kalemler,
kâseler, oyuncaklar, diş fırçaları
Kompozit malzemeler: tek
kullanımlık tıraş bıçakları,
süt ve meyve suyu kutuları
...

Atılmayacak olanlar:
cam
bisiklet iç ve dış lastikleri
porselen
elektrikli cihazlar
çocuk bezleri
piller

...

Geri dönüşümsüz
(artık) atıklar

14 günde bir toplanır

Gri bidona
atılacaklar:
kül ve süprüntü
kadın pedleri ve tamponlar
pişirme kâğıdı
balık ve et artıkları (çiğ)
alçı ve lastik
ampuller
kasa fişleri
kedi kumu ve kuş kumu
seramik ve porselen
mumlar
yapışkanlı etiketler
kondomlar
kozmetik mendilleri

deri artıkları
flaster ve sargı malzemeleri
temizlik bezleri
elektrik süpürgesi torbaları
duvar kâğıtları
çocuk bezleri
pamuk
sigara izmaritleri ve külü
...

Atılmayacak olanlar:
moloz ve taşlar
elektrikli cihazlar
sorunlu atıklar
...

Ayda bir toplanır (yalnızca özel haneler içindir):
muhitinizdeki hacimli atık toplama tarihlerini buradan öğrenebilirsiniz:
www.awm.muenster.de | münster:app | Müşteri hizmetleri 0251/60 5253

Hacimli atıklar

Yol kenarına
bırakılacaklar:
Mobilya ve ev eşyaları:
yatak, döşek ve çıtalı altlıklar
ütü tahtaları ve süpürgeler
kanepe garnitürleri
küçük hayvan kafesleri
çocuk arabaları
bavullar (boş)
portatif merdivenler
dolap ve raflar
koltuk, divan, sandalye ve masalar
halılar/yer döşemeleri
(rulo veya demet halinde)
çamaşır kurutma askıları
...

Büyük elektrikli cihazlar
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buzdolapları ve derin dondurucular
televizyon cihazları
çamaşır makineleri
fırınlar
bulaşık makineleri
çamaşır kurutucular
bilgisayar ekranları
...

Konumlar:
Telefon 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

otomobil parçaları, banyo küvetleri,
elektrikli cihazlar, aynalar,
tuvaletler, paletler,
ahşap koruyucu ile işlenmiş tahtalar,
koliler, kartonlar,
giysiler, boya kovaları
...

Kabul edilmeyenler:
vantilatör, elektrik süpürgesi,
elektromobil, davlumbaz,
mikro dalgalı fırın gibi küçük
ve orta boy cihazlar
...
ücretsiz olarak Recyclinghof'a (geri
dönüşüm merkezi) teslim edilir

Saubere
Lösung

Küçük elektrikli cihazlar

Atılmayacak olanlar:

Toplananlar:

Başvuru kartıyla ücretsiz
olarak toplanır (yalnızca özel
haneler içindir)
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Bahçe ve balkon:
çiçek saksı ve kutuları, bahçe aletleri
bahçe atıkları (belediye torbasında)
plastik bahçe mobilyaları
budanmış çalı dalları (demet halinde)
Diğer hacimli atıklar:
bisikletler (üzerinde "Sperrgut"
(hacimli atık) yazılı kâğıtla işaretli)
jaluzi ve hareketli panjurlar (iç mekân)
...

Elektrikli cihaz
konteynerine atılacaklar:
tost makineleri
kahve makineleri
DVD-çalarlar
radyolar
ütüler
cep telefonları
dizüstü bilgisayarlar, tabletler
elektrikli aletler
...

Atılmayacak olanlar:
akü ve piller (yangın tehlikesi nedeniyle
lütfen önceden çıkarın ve Recyclinghof'a
ya da ilgili mağazalara teslim edin)
büyük ve orta boy cihazlar
...
ücretsiz olarak Recyclinghof'a teslim edilir

Atık cam konteynerine
atılacaklar:

Atık cam
Atma saatleri:
Pt – Ct saat 7 – 20 arası
Konumlar:
Telefon 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

renksiz ve renkli cam
şeklinde ayrılmış olarak
boş cam şişeler
boş cam kaplar
...
Kapakları lütfen ayrı olarak
atın ya da evde geri dönüşüm
bidonuna atın.

Eski giysiler
Konumlar:
Telefon 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

Yeşil atıklar

Atılmayacak olanlar:
ateşe dayanıklı camlar
(örn. kahve makinesi demlikleri)
pencere camı
cam tuğlalar
büyük cam eşya (Recyclinghof)
dolu şişeler
...

Eski giysi konteynerine
atılacak olanlar:
torba veya poşet içinde eski giysiler
yatak takımları
pantolon, ceketler
pardösü ve mantolar
yorganlar
kazaklar
ayakkabılar (çift olarak)
masa örtüleri
...

Atılmayacak olanlar:
geri dönüşümsüz (artık) atıklar
diğer atıklar
...

Ayda bir, hacimli atık toplama tarihinde toplanır, tarihleri buradan öğrenebilirsiniz:
www.awm.muenster.de | münster:app | Müşteri hizmetleri 0251/60 5253

Toplananlar:
X&Y Design · Münster

belediyenin bahçe atık torbası (maks. 25 kg):
bahçe atıkları ve yeşil atıklar
yapraklar
biçilmiş çim
...
budanmış çalılar (demet)
...

Sorunlu atıklar
Recyclinghof'ların
çalışma saatleri
ve konumları:
Telefon 0251/60 52 53

Recyclinghof'a teslim
edilmesi zorunlu olanlar:
yanık motor yağları
akü ve piller
kimyasallar, boya ve cilalar
floresan lamba tüpleri
ilaçlar
tarım ilaçları ve zehirler
temizlik maddeleri
yemeklik sıvı yağlar
sprey kutuları
...

Kabul edilmeyenler:
ağaç gövdeleri
kökler
küçük hayvan altlıkları
...
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Kabul edilmeyenler:
enfeksiyöz (bulaşıcı) atıklar
radyoaktif atıklar
patlayıcı maddeler ve mühimmat
...

