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Atıkları
doğru ayırmak

Daha temiz bir Kiel!
Ambalajlar sarı bidona / sarı torbaya
Plastik ambalajlar

Örneğin alışveriş poşetleri, plastik torbalar, çuvallar, plastik
folyolar, plastik meyve fileleri, plastik şişe ve tüpler, bulaşık ve
temizlik deterjanı şişeleri, vücut bakım ürünlerinin kapları, yoğurt
ve margarin bardakları, plastik bardaklar, et ve meyve kutuları ve
ambalajları, ambalaj köpükleri

Kompozit ambalajlar

Metal ambalajlar

Örneğin konserve kutuları, kek, bisküvi ve çay kutuları, kapak
mekanizmaları, kapaklar, alüminyum folyolar, macun tüpleri

Doğal malzemeden üretilmiş ambalajlar

Örneğin tahtadan meyve sandıkları veya puro kutuları, kumaştan
üretilmiş şişe veya ceviz torbası ambalajları

Örneğin meyve suyu ve süt kutuları, kahve için vakumlu
ambalajlar, çeşitli malzemelerden üretilmiş diğer ambalajlar

Kağıt ve mukavva kağıt bidonuna
Örneğin gazete, dergi, mecmua, kitap, katalog ve broşürler, yazma kağıdı, okul defterleri, bloknot yaprakları, bilgisayar kağıtları,
ambalaj kağıdı, karton koli (katlanmış şekilde) ve mukavva kutular

Organik çöpler organik atık bidonuna
Mutfak atıkları / Bahçe atıkları

Örneğin çay artıkları ve kahve telvesi (kağıt filtre dahil), yumurta kabukları, meyve, sebze, yemek, et ve balık artıkları, mutfak kağıt
havluları, vazo çiçekleri, her türlü bitki artığı, yabani ot, ağaç ve çalı budama artıkları, ağaç yaprakları, biçilmiş çimen, çam iğneleri,
yosun, biyolojik olarak parçalanabilir kedi kumu

Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar daima artık çöp bidonuna
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Örneğin soğuk kül, sigara izmaritleri, duvar kağıtları, halı artıkları, seramik, porselen, çocuk bezi, elektrikli süpürge torbası.
Lütfen değerli kaynakları israf etmeyin ve tüm değerlendirilebilir atıkları geri dönüşümlü atık toplama sistemlerine verin.

Yayımlayan:
Landeshauptstadt Kiel
(Kiel Eyalet Başkent Belediyesi)
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)
(ABK Atık Yönetimi Şirketi)

Daimlerstraße 2, 24109 Kiel
(04 31) 58 54-0
service@abki.de

abfall-a.de
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ABK-Kundenzentrum und Verwaltung
(ABK Müşteri Hizmet Merkezi ve İdare Bölümü)
Daimlerstraße 2, 24109 Kiel (Wittland)
Pzt.–Çar. saat 7.00 – 16.00
Perş.
saat 7.00 – 18.00
Cuma
saat 7.00 – 13.00
(04 31) 58 54-0

ABK-Kundenzentrum Kleiner Kiel

(“Kleiner Kiel” ABK Müşteri Hizmet Merkezi)
(Holstenbrücke köprüsü üzerinde), 24103 Kiel

Pzt.–Çar.		saat 9.00 – 13.00 ve
		 14.00 – 16.00
Perş.		saat 9.00 – 13.00 ve
		 14.00 – 18.00
Cuma		saat 9.00 – 13.00

Camlar cam konteynerine
Cam ambalajlar ayrı ayrı olmak üzere, içi doldurulabilir her türlü cam hazneler (yeşil noktalı ve yeşil noktasız),
örneğin içecek, gıda maddeleri, kozmetik ürünleri, sabunlar ve başka ürünlerin doldurulmuş olduğu cam şişe ve
kavanozlar (kapak mekanizmaları dahil)

Zararlı ve tehlikeli maddeler zararlı madde toplama yerine /
zararlı madde toplayan minibüse
Örneğin piller, eski yağlar, tasarruflu ampuller, flüoresan tüpleri, boya artıkları, fotoğrafçılık kimyasalları, ahşap
koruyucu maddeler, cıvalı termometreler, temizlik deterjanları, haşere ilaçları, seyreltici (tiner)

Elektrikli ve elektronik hurda eşyaların alınıp götürülmesi için
başvurun veya kendiniz getirin
Örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ocak, elektrikli süpürge, mikser, dikiş makinesi, televizyon, bilgisayar,
cep telefonu. ABK şirketi, elektrikli ve elektronik hurda eşyaları başvurunuz üzerine ücretsiz olarak gelip alıyor:
www.abfall-a.de sitesine göz atın veya (04 31) 58 54-0 numaralı telefonu arayın. Atılacak elektrikli cihazlar,
Kiel Atık Getirme Merkezine, Daimlerstraße caddesinde bulunan atık getirme tesisine ve zararlı madde toplama
yerine ücretsiz olarak bırakılabilir.

Büyük ebatlı atık eşyaların alınıp götürülmesi için başvurun veya kendiniz getirin
Önce bildirin – daha sonra evin önüne bırakın! ABK şirketi, başvuru üzerine büyük ebatlı atık eşyaları ücretsiz olarak gelip alıyor.
Bilgi için www.abfall-a.de sitesine göz atın veya (04 31) 58 54-0 numaralı telefonu arayın. Başkasına verilmesini istediğiniz
kullanılabilir vaziyetteki mobilyalarınızı ise lütfen ayrı olarak bildirin. Özel şahıslar, büyük ebatlı ev eşyalarını 2 metreküpten fazla
olmamak şartıyla Kiel Atık Getirme Merkezine ve Daimlerstraße caddesinde bulunan atık getirme tesisine ücretsiz olarak
bırakabilirler.

ABK-Schadstoffsammelstelle
(ABK Zararlı Madde Toplama
Noktası)
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(ABK Atık Getirme Merkezi)
Clara-Immerwahr-Straße 6
24145 Kiel-Wellsee
(04 31) 58 54-0
Pzt.–Çar. ve Cuma saat 9.00 – 17.00
Perş
saat 10.00 – 18.00
Ctsi.
saat 9.00 – 14.30

(ABK Atık Getirme Tesisi)
Daimlerstraße 2
24109 Kiel (Wittland)
(04 31) 58 54-0
Pzt., Çar. ve Cuma saat 8.00 – 16.00
Salı ve Perş. günleri kapalıdır!
Ctsi.
saat 8.30 – 14.00

Atık rehberiyle atıkları doğru ayırın: www.abfall-a.de

Gutenbergstraße 57
24116 Kiel
(04 31) 557 94 41
Pzt.
saat 8.00 – 18.00
Salı–Perş. saat 8.00 – 16.00
Cuma
saat 8.00 – 13.00
Her ayın 1. cumartesi:
saat 9.00 – 12.00

