Atık Ayrıştırma

ATIK AYRIŞTIRMA HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
ARTIK ÇÖP BIDONU
İçine atılacaklar: Kül, ampul, hijyenik pedler ve kâğıtlar,
süprüntü, porselen, bebek bezleri, duvar kâğıdı artıkları,
çok kirli ambalajlar vb.
İçine atılmayacaklar: Ambalajlar, kâğıt, cam, tasarruflu
ampuller, floresan lambalar, zararlı atıklar vb.

SARI BIDON / ÇUVAL (TERCIHE GÖRE)
İçine atılacaklar: Süt paketleri, alüminyum folyolar, metal
kutular, yoğurt kâseleri, tek kullanımlık tabaklar, plas
tik / plastik şişeler gibi ambalajlar, köpük ambalajları,
vakumlu ambalajlar vb.
Önemli uyarı: Plastik veya plastikten olan her atık,
ambalaj atığı değildir.
İçine atılmayacaklar: Kirli ambalajlar, cam, kâğıt, artık
çöp, zararlı atıklar, ev eşyası atıkları vb.

KÂĞIT BIDONU
İçine atılacaklar: Kâğıt ambalajlar, dosya kâğıdı, kitaplar,
telefon rehberleri, gazeteler, broşürler, kartonlar.
Önemli uyarı: Lütfen çöp toplama gününde bidonun
yanına ilave atık kâğıt / karton koymayın; bunlar toplan
mayacaktır.
İçine atılmayacaklar: Çok kirli kâğıt, fotoğraf baskı kâğı
dı / tuvalet kâğıtları, kâğıt havlu ve mendiller, metalik
hediye paketi kâğıtları, içecek kutuları, kaplanmış kâğıt,
karbon kâğıdı vb.

BIYOLOJIK ATIK BIDONU
Offenbach’ta, 1 Nisan 2014 tarihinden beri biyolojik atık
bidonları kullanılıyor. Yukarıda bahsi geçen bilinen
çöp bidonlarının yanında biyolojik atık bidonu, dördüncü
bidon türü olacak. Bununla birlikte atıkların ayrılmasında
bir değişiklik olacağını bilginize arz ederiz. Aşağıdaki
atıklar, artık diğer atık bidonlarına değil, biyolojik atık bi
donuna atılacak:
Bidona atılacaklar: örn. yaprak vs. gibi bahçe atıkları,
biçilen çimler, çiçekler, sebze ve meyve artıkları, kahve
posası / filtre kâğıdı, çay posası / filtre kâğıdı, ve daha
fazlası...
Bidona atılmayacaklar: Plastik poşetler, kül, metaller
ve cam, çiçek saksıları, kutular, dışkı, sürpüntü ve
elektrik süpürgesi torbaları ve sigara izmaritleri. Her ne
kadar biyolojik olarak yok edilebilir olarak tanımlansa
da biyolojik plastikler (örneğin mısır nişastasından
yapılmış plastikler), biyolojik atık sınıfına girmez.

Listenin tamamını Offenbach am Main belediyesinin atık
yönetmeliğinde bulabilirsiniz. ESO, biyolojik atık bido
nuyla ilgili sorularınızı 069 840004 - 545 telefon numa
rasından veya e-posta (bioabfall@eso-of.de) yoluyla ya
nıtlar.

OFFENBACH’TA EŞYA ATIKLARININ
TOPLANMASI
Eşya atıklarınızın toplanması için, 840004 - 545 numaralı
hizmet telefonundan, vatandaş bürosundaki ESO gişesin
den veya www.eso-stadtservice.de internet sitemizdeki
»Eşya atıkları toplama talebi« formunu (Antrag
auf Sperrmüll) doldurup e-posta yoluyla göndererek ran
devu alabilirsiniz.
Önemli uyarı: Lütfen, alınacak malzemelerin hangileri
ve ne miktarda oldukları hususunda eksiksiz bilgi verin.
Sadece beyan edilen malzemeler ve miktarlar, ücretsiz
eşya toplamaya tabidir.
Eşya atıklarına dahil olanlar: Mobilya, yatak minderleri,
ev gereçleri (tabak çanak hariç), kilimler, halılar, PVC,
elektrikli ev aletleri, çamaşır makineleri vb.
Eşya atıklarına dahil olmayanlar: Eski yağlar, eski kıya
fetler, piller, moloz ve inşaat atıkları, ot ve yaprak atıkla
rı, laminat, parke, zararlı maddeler, kapı / pencereler,
artık çöpler vb.
Yol kenarına çıkarılması:
· En erken, toplama gününün bir önceki akşamı 20:00
ila 22:00 saatleri arasında veya toplama gününün
sabahında saat 6:00’ya kadar !
· Eşya atıklarının sorumluluğu, Offenbach am Main
Belediyesi’nin işletmesi olan ESO tarafından alınınca
ya kadar hizmeti talep edene aittir. Bu kişi, aynı
zamanda toplamadan sonra düzen ve temizlikten de
sorumludur.

EŞYA ATIKLARINI ZAMANINDA BILDIRMEYI
UNUTTUNUZ MU ?
Bu durumda, Offenbach am Main Belediyesi’nin kuru
luşu ESO, ücretli bir eşya atıkları toplama hizmeti sun
maktadır. Daha fazla bilgiyi Halkla İlişkiler bölümün
den alabilirsiniz. Telefon numarası: 840004 - 545 !
Atıkların bertaraf edilmesi konusundaki sorularınızda,
840004 - 549 numaralı telefon üzerinden atık danışma
birimi yardımcı olmaktadır.

