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HACIMLI ÇÖP ALIP GÖTÜRME
YOL HACIMLI ÇÖPÜ VE TALEP
ÜZERINE HACIMLI ÇÖPÜ
HACIMLI ÇÖPÜ ALIP GÖTÜRME
Yeni bir yöntem ile 2016’dan itibaren hacimli çöp toplaması başlayacaktır. Bundan sonra yılda bir defa hacimli
çöp için alıp götürme randevusu yapılacaktır, ayrıca tüm ev idareleri yılda bir defa isteklerine göre bir randevu
seçebilirler (talep üzerine hacimli çöp). Karlsruhe kentin belediye meclisi deney safhasından sonra oy birliği ile
bu yeni hacimli çöp projesine karar verdiler. Belediye meclisi ile Belediyenin bakışından bu yeni hacimli çöp
projesi avantajlarını birleştirmek için çok uygundur.
Artık bu projeden faydalanmak sizin elinizdedir. Bir şey çok kesindir: Tahta ve metal hariç bütün çöpler hacimli
çöpte yeniden değerlendirilecektir.

TALEP ÜZERİNE HACİMLİ ÇÖPÜ: HIZLI, BASİT, ÜCRETSİZ
HACİMLİ ÇÖPÜ TOPLAMAK
Belediyenin çöpüne üye olan tüm ev idareleri ve her ticarethaneler senede bir kez ücretsiz olarak evinden hacimli
çöpü aldırabilir. Bunun haricinde hacimli çöp dönüştürülebilir malzeme merkezinde ‘Nordbeckenstrasse 1’ de
ücretli hacimli çöpünü atabilir.
Ama: kullanmadığınız tüm eşyalar hacimli çöp değildir! 3 sade kural vardır:
Taşınırken yanınızda götürebileceğiniz bir eşyadır, yani ev unsuru değildir.
Kullanmadığınız parçalardır, yani parçalayamadığınız ve çöp bidonuna atmayacağınız bir parçadır.
Zararlı maddedir, inşaat atığıdır, eskimiş lastiklerdir ya da elektronik aletidir.

RANDEVU KARARLAŞTIRMAK
Ya Belediyeyi arayarak (115)
Ya da web sitemizden
www.karlsruhe.de/abfall
bize alınacak hacimli çöpleri söyleyin.
Örnek: dolap, sandalye, masa, raf,/kutu, köşeli bank, yazı masası, divan, koltuk, komidin, küçük eşyalar,
karyola, yatak altlığı, yatak, halı, çocuk arabası, bisiklet, çiçek saksısı, değnek, spor aleti (elektronik değil).
Eşyalar 2,20 metrenin boyunu geçmemeli, sonrasında da size randevu önereceğiz.

Elektronik aletleri için önerimiz:
Senede iki defa ücretsiz alıp götürme servisimizden aşağıdaki aletler için faydalanabilirsiniz, ya 115 i arayarak ya da web sitemizi
kullanarak (www.Karlsruhe.de/abfall):
Buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinası, çamaşır kurutucusu, ocaklar, çamaşır makinası, fırınlar hem de radyatörler ve
klimalar.
Elektronik aletler için ayrı bir randevu alacaksınız.

HACIMLI ÇÖPÜ HAZIRLAMAK
Hacimli çöpü alınacak gününden önce, en geç alınacak günde saat 6:30’da, yolun yakınına koyunuz. Böylece
sizin koyduğunuz çöp başkalarının çöpleri ile dolmaz. Çöpü iyice ayırın ve yararlanılabilir çöpe göre ayırın ve
korkmayın bir çöp arabası tüm çöplerinizi götürmezse, çünkü çöpler ayrı ayrı arabalardan alınacaktır.
Lütfen dikkate alın: Hacimli çöpe ait olmayan çöpler ve önceden kayıt olmayan çöpler alınmayacaktır. En geç
ertesi günü haber edenden çöpler kaldırılması gerekiyor. Burada neyi dikkate almanız gerektiğini broşürün arka
sayfasında okuyabilirsiniz. Lütfen çöpler alındıktan sonra yaya kaldırımı temizleyiniz.
Temiz bir ortam herkesin yararınadır.

ÇÖPTEN SAKINMAK IÇIN BIR AÇIKLAMA: ATACAĞIMIZA HEDIYE ETMEK
Kullanılmayacağınız eşyalardan belki başkaları faydalanır. Eşyaları atmadan önce ilk önce başkalarına
eşyalarınızı önerin.
AfA internette (tauschmarkt.karlsruhe.de) değiş tokuş pazarı sunuyor. Başka internet sayfalarında da eşyalar
bedavaya hediye edilebiliyor.
Küçük ilanlar Aşağıdaki gazetelerde ‘hediye edilenler’ bölümünde ücretsiz bulunabiliyor:
Karlsruher Kurier, Badische Neueste Nachrichten und Der Sonntag, telefon: 0721 789-66
Wochenblatt, telefon: 0721 978480
İyi bakılmış mobilyaları çalışma teşviği fabrikası mobilya deposunda depoluyor, Telefon: 0721 751030
Pazartesiden Cumaya kadar saat 8 den 4 e kadar, Perşembe günleri saat 6 ya kadar açıktır
İyi bakılmış mobilyalar ve başka kullanılmış ürünler ikinci el mağazası Kashka da kabul ediyor.
Telefon: 0721 8314430.
Pazartesiden cumaya kadar saat 11den 6’ya kadar, cumartesi günleri saat 11’den 2’ye kadar açıktır

NEYLER NEREYE KOYULUR?
Enkaz, alçı, amyant | Enkaz ve alçı ayrı dönüştürebilir merkezlerine (Nordbeckenstrasse 1 e ya da
Maybachstarsse 10 b ye) ücretli olarak gönderilir. Ayrıca enkaz da enkaz hazırlama bölgesine gönderilebilir.
Amyant ve zehirli maddeli çöpler talep üzerine gönderilebilir.
(Telefon:115). Sadece ücret ve özel çuvallarda kabul ediliyor, bunları Nordbeckenstrasse deki dönüştürebilme
merkezinde alabilirsiniz..
Elektronik ve elektronik hurdası | küçük aletler 35 cm ye kadar kenar uzunluğu ile bütün dönüştürebilme
merkezlerine ücretsiz olarak gönderilebiliyor. Ya da ortaklarına ‘Hornbach’ ve ‘Raiffeisen Baucenter’ e
Karlsruhedeki Fettweisstrasse 12 e gönderilebiliyor.
Büyük aletlerde ya ücretsiz dönüştürebilme merkezlerine (Nordbeckenstrasse ya da Maybachstrasse 10 b ye) ya
da ticaret e gönderilir.
Büyük ev eşyaları çamaşır makinası, çamaşır kurutucusu, buzdolapları, derin dondurucuları, ocaklar, fırınlar,
bulaşık makinası, radyatörler ve otomatik klimaları talep üzerine almaya geliyoruz: Belediye numarası 115 i
arayan ya da web sitemize www.karlsruhe.de/abfall a giriniz.
Cam | çukur cam şişeler ya da kavanozlar gibi cam konteynerlere atılır. Düz cam yani pencere camları veya
akvaryumlar dönüştürebilir merkezine (Nordbeckenstrasse 1 ya da Maybachstrasse 10 b) gönderilebilir.
Organik çöpler | mutfak çöpleri ya ücretsiz biyolojik atık bidonuna atılır ya da kompost yapılır. Bahçe çöpleri
ya yeşil çöp bidonlarına atılır ya da dönüştürebilir merkezlerine götürülür veya kendiniz kompost yapabilirsiniz.
Ayrıca sonbaharda kuru yapraklar çuval eylemi başlayacaktır oraya da götürebilirsiniz.

Kağıt | yol toplamalarına atarsınız ya da geri dönüşüm merkezlerine götürebilirsiniz veya kentsel atık kağıt
bidonuna atabilirsiniz.
Artık çöpler | ya artık çöp bidonuna atarsınız ya da ücretli geri dönüşüm merkezlerine (Nordbeckenstrasse1 e)
götürürsünüz ya da Karlsruhe’ nin çöp çuvalına atarsınız (eşya başına 4 Euro).
Zararlı maddeler | Ücretsiz zararlı maddeler bidonuna atabilirsiniz. Enerji tasarruflu lambaları da geri dönüşüm
merkezlerine götürebilirsiniz.
Tekstil ürünler | Giyilecek tekstiller ya eski elbise toplama konteyner e atılacaktır, ikinci el mağazalarına
verilecektir, bit pazarında satılacaktır ya da hediye edebilirsiniz. Giyilemeyecek elbiseler artık çöp bidonuna
atılacaktır.
Beyaz eşyalar | Eğer beyaz eşyalarınızı aldırtıyorsanız o zaman 35 cm kenar uzunluğunu geçmeyen elektronik
eşyalarınızı da veriniz. Onlar için özel başvuru yapmanıza gerek kalmayacaktır.
Dönüştürebilir malzemeler | Ücretsiz dönüştürebilir malzeme bidonuna atabilirsiniz ya da ayırıp tüm geri
dönüşüm merkezlerine götürebilirsiniz (1 Metre küpüne kadar ücretsizdir).

KABUL GIŞELERI
Geri dönüşüm merkezleri ve zararlı madde kabul gişesi
Nordbeckenstraße 1, Rheinhafen
Başka geri dönüşüm merkezleri
Maybachstraße 10 b
Alte Weingartener Straße
Fettweisstraße
Wiesenstraße
Schäferstraße (Sporthalle SV)
Im Junkertschritt (beim Bauhof)
Am Waldsportplatz
Großoberfeld
Başka zararlı maddeler gişesi
Maybachstraße 10 a
Harmful substances Vehicle
Kompostlama gişesi
An der Wässerung
Herdweg

Durlach
Durlach
Daxlanden
Grünwettersbach
Hagsfeld
Neureut
Neureut
Oberreut
Durlach

Knielingen
Grötzingen

Zararlı maddenin arabanın güncel çalışma saatlerini ve toplama günlerini www.karlsruhe.de/abfall ye girerseniz
ve ya Belediyeyi ararsanız (115) öğrenebilirsiniz.

AFA size yardımcı olacaktır.
Çöp ekonomi dairesi
Ottostraße 21, 76227 Karlsruhe
www.karlsruhe.de/abfall
Belediye numarası 115

