Türkçe

Tüm atık türlerine genel bakış
Berliner Stadtreinigung (Berlin Şehir Temizliği) (BSR) olarak, iki milyon hanenin
atıklarından sorumluyuz. Ayrıca sokakları, yolları, parkları ve meydanları temizliyor ve
kışın yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu broşürde size Berlin’de atıkların nasıl ayrıldığını
açıklıyoruz.
Gri evsel atık konteynerleri
Evsel atıklar, geri dönüştürülemeyen veya geri
dönüştürülmesi çok masraflı olan tüm atıkları kapsar. Yine
de değersiz değildirler. Gri evsel atık konteynerlerine giren
atıkları Modern Atıktan Enerji Üretim Tesisimizde “yeşil”
enerji ve temiz ısıya dönüştürüyoruz.
Organik atık konteyneri
Tüm organik atıklar, organik atık konteynerine girer.
Bu çevreyi ve iklimi korumaya yardımcı olur. Organik atıklardan kompost ve biyogaz üretiyoruz. Elde edilen biyogaz
yılda 2,5 milyon litre dizelin yerine kullanılır, yemek atıkları
ve kompost tarımda kullanılır. Organik atıklar gazete veya
kağıt poşette veya örn. daha sonra boşaltılan bir çanakta
toplanır.
Sarı veya turuncu renkli geri dönüşüm konteyneri
Ambalajlar ve metal, plastik veya diğer kompozit
materyaller geri dönüştürülebilir madde sayılır. Berlin’de
geri dönüşüm konteynerleri sarı veya turuncu renklidir.
Her ikisine de aynı atıklar atılabilir. Geri dönüştürülebilir
maddeleri doğru ayıranlar geri dönüşüme yardımcı olur.
Bu, ham petrol veya demir gibi kıt ham maddeleri korur ve
iklim korumasını destekler.
Mavi kağıt konteyneri
Atık kağıt önemli bir ham maddedir. Uygun şekilde
ayrıldığında atık kağıt, ağaç ve su gibi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur. Yalnızca Berlin’de, karton ve
kağıdın ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesinden
her yıl Grunewald’ın verebileceğinden daha fazla ağaç
tasarrufu sağlanıyor.

Sizin için buradayız:
Tel. 030 7592-4900, www.BSR.de

Cam konteyneri
Eski camlar tamamen geri dönüştürülebilir.
Herhangi bir kalite kaybı olmadan istenilen sayıda
eritilerek yeniden şişelere ve kaplara dönüştürülebilirler.
Bardakların ve şişelerin yıkanması gerekli değildir.
Ancak, beyaz, yeşil ve kahverengi camın doğru şekilde
ayrılmasına dikkat edilmelidir. Bu, sonraki geri dönüşüm
süreci için önemlidir.
Büyük atıklar
Bizde teslimat başına 3 metreküp büyük atığınızı
ücretsiz atabilirsiniz. Nerede? 15 geri dönüşüm
sahamızda. Veya BSR’nin havaleli atık toplama
hizmetini arayabilirsiniz.
Aşağıdakiler büyük atık sayılır:
■ s
 ökülü büyük ve küçük mobilyalar
■ h
 alılar, yataklar
■ e
 v ortamından çıkan ahşaplar
■ e
 ski bisiklet, çocuk arabaları ve diğer hurdalar
■ l aminat, kapı kasaları, kapı kanatları ve
pencere çerçeveleri (camsız)
■ o
 luk, boru, sarnıç gibi plastik parçalar,
evye ve küvetler
■ e
 lektrikli ev aletleri
■ k
 ullanılmış tekstiller (çuvallarda)
Bazı şeyler atılamayacak kadar değerlidir ve bir
başkası sizin kullanmadıklarınızı kullanabilir.
Lütfen bunu için ücretsiz takas ve hediye pazarımızı
www.bsr.de/verschenkmarkt veya BSR ikinci el
mağazamızı www.nochmall.de kullanın

Evsel atık – bunlar atılabilir:
hijyen malzemeleri ve kağıtlar, çocuk bezleri,
hayvan kumu
bulaşık, ayna ve pencere camı
elektrikli süpürge torbaları, çöpler (süprüntü)
kirli veya kaplı kağıt, folyolar, fotoğraflar
atık duvar kağıtları, kurumuş boyalar
kül ve küllük içeriği

Organik atık - bunlar atılabilir:
yemek artıkları, pişmiş yemek dahil
eski gıdalar (ambalajsız))
meyve/sebze artıkları, kabuklar, turunçgiller dahil
kahve telvesi, filtresi, çay, çay poşeti, yumurta kabukları
kağıt havlu
kesilmiş ot / çalı, yapraklar, çiçekler
(bunun için ayrıca BSR yaprak poşetleri kullanın)

Geri dönüştürülebilir maddeler – bunlar atılabilir:
kaplar, örn. yoğurt ve margarin
plastik şişeler, örn.
bakım malzemeleri, bulaşık ve çamaşır deterjanı
kullanılmış eşyalar örn. sulama kapları,
kaseler, plastik oyuncaklar
folyolar, örn. sarmak için folyolar, plastik torbalar
köpükler, örn. gıda maddeleri için strafor tepsiler
içecek kutuları, konserve kutuları ve şişe tıpaları
tencereler, aletler, çatal kaşıklar, vidalar
alüminyum folyolar, kapaklar, kaplar
içecek kartonları
Kağıtlar - bunlar atılabilir:
gazeteler, dergiler, karton kutular, kartonlar
kağıt ambalajlar
broşürler, kataloglar
kitaplar, defterler, not kağıtları
Cam - bunlar atılabilir:
şişeler, örn. meyve suyu, şarap, sirke
kavanozlar, örn. reçel veya bebek maması
konserve kavanozları
cam ambalajlar
parfüm şişeleri, ilaç şişeleri

Evsel atık – bunlar atılmaz:
plastik kaplar veya şişeler gibi plastikler,
metaller ve kompozitler (geri dönüşüm
konteynerine aittir)
konserve kavanozları, şişeler (cam konteynerine aittir)
kağıt, karton (kağıt konteynerine aittir)
meyve ve yemek artıkları, kahve telvesi
(organik atık konteynerine aittir)
piller, elektrikli aletler, kirleticiler,
moloz büyük atıklar
Organik atık – bunlar atılmaz:
plastikler, ambalajlar, folyolar
plastik ve biyoplastik torbalar
metaller, alüminyum folyolar, kutular
hijyen malzemeleri, çocuk bezleri,
elektrikli süpürge torbaları
tekstil, deri
kedi ve küçük havyan kumu
işlenmiş ahşap, kül
toprak, kum, çakıl, taş
Geri dönüştürülebilir maddeler – bunlar atılmaz:
elektronik cihazlar
enerji tasarruflu lambalar
piller
tekstil
diskler
ahşap
kağıt
cam
zararlı maddeler

Kağıtlar – bunlar atılmaz:
artık duvar kağıtları
kirlenmiş kağıt
kuşe kağıt (balmumu, grafik veya fotoğraf kağıdı)
karbonsuz kağıt
Cam – bunlar atılmaz:
ampuller veya enerji tasarrufu lambaları
çanak çömlek, porselen veya seramik
pencere camı veya ayna kırıkları
kristal bardaklar

