
Hangi çöp kutusuna ne atılır? 

 
Artık atıklar 
 Siyah Kutu 

 Organik Atıklar 
 Yeşil Kutu 

 

Kağıt/Mukavva/Karton 
 Mavi Kutu  Ambalajlar 

 Sarı Kutu 
 

Geri dönüşüm sistemleri 
tarafından toplanmayan 
atıklar siyah çöp kutusuna 
atılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Kompostlanabilir bahçe ve 
mutfak atıkları yeşil 
bidona (veya yeşil kapaklı 
siyah bidona) atılır. 

 

 

Kağıt, mukavva ve karton 
ambalajlar (PPK) mavi çöp 
kutusunda (veya mavi 
kapaklı siyah çöp kutusunda) 
toplanır. 

 
 

Cam veya kağıt/kartondan 
yapılmamış satış 
ambalajları sarı çöp 
kutusuna (veya sarı kapaklı 
siyah çöp kutusuna) 
atılmalıdır). 
 

 
Bu kutuya ne atılabilir? 
- Küçük hayvan altlığı 
- Bebek bezi/hijyen ürünü 
- Porselen 
- İçki bardakları ve kırık cam 
- Elektrikli süpürge torbaları 
- Sokak süpürgeleri 
- Yağlı kağıt 
- Kirli pizza kutuları 
- Duvar kağıdı kalıntıları 
- Yırtık tekstiller 
- Plastikten yapılmış ev 
eşyaları 

  
Bu kutuya ne atılabilir? 
- Meyve kabukları, meyve   
   artıkları 
- Gıda atığı, çiğ/pişmiş 
- Kahve ve çay telvesi,  
  ayrıca filtre torbaları ile 
- Yapraklar, yeşil ve çim  
   kesimleri 
- Ambalajsız bozulmuş gıda 
- Kesme çiçekler / ev  
  bitkileri. 

 

 
Bu kutuya ne atılabilir? 
- Kirlenmemiş gazeteler / 

dergiler 
- Broşürler / kataloglar 
- Telefon rehberleri 
- Yazı ve yazıcı kağıdı 
- Karton 
- Ambalaj kağıdı 
- Karton kutular 
- Defterler 

  
Bu kutuya ne atılabilir? 
- Yoğurt kapları 
- Süt ve meyve suyu  
   kartonları 
- Diş macunu tüpleri 
- Şampuan kapları 
- Kompozit malzeme  
  (alüminyum veya plastik  
  kaplı malzeme) 
- Plastik ambalajlar 
- Kutular 
- Alüminyum ambalaj 

 












 

 

 

 

 

 

 
Bu kutuya atılmaz:  
- Aküler 
- Atık kağıt 
- Cam şişeler 
- Satış ambalajı 
- İnşaat ve yıkım atıkları 
- Elektr. ve bilgisayar parça 
- Enerji tasarruflu ampuller 
- Hacimli atık 

 

  
Bu kutuya atılmaz: 
- Süt ve Meyve Suyu  
   Poşetleri 
- Küçük hayvan altlığı 
- Soğuk kül 
- Hayvan karkas ve dışkıları 
- Plastik torbalar 
- Organik kahve kapsülleri 
- Sigara 
- Sokak süpürgeleri 
 

 

 
Bu kutuya atılmaz: 
- Duvar kağıdı artıkları 
- Karbon kağıdı 
- Katranlı kağıt 
- Süt ve meyve suyu kartonu 
- Fotoğraflar 
- Kirli pizza kutuları 
- Kullanılmış mendil ve  
   hijyenik kağıt 

 

  
Bu kutuya atılmaz: 
- Cam veya kağıttan  
  yapılma satış ambalajları 
- Bebek bezleri 
- Kağıt mendiller 
- Plastik oyuncaklar 
- Çamaşır sepetleri & 
  Temizlik kovaları 
- Diş Fırçaları 

 
Çöp kutuları hakkında daha fazla bilgiyi ana sayfamızda da bulabilirsiniz: www.mzv-biedenkopf.de 

   



Toplama ve Bırakma Sistemi 
 

Sizden toplanacaklar: Lütfen bunları altta elirtilen yerlere götürünüz: 

- Atık Elektrik Ekipmanı 
 INTEGRAL tarafından toplama (Tel.: 06421/944144) / 
Küçük miktarlarda: Bauhof’a teslimat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacimli Atık 
 Belediyede ve MZV'de bulunan MZV/toplu atık kartı 
aracılığıyla çevrimiçi kayıt. Başvuru sahiplerine yazılı 
randevu onayı zamanında verilecektir. 
 Hacimli atıklar örneğin mobilyalar, halılar (yolluklar), 
şilteler vb. içerir. 
 
 Ayrıntılı bilgi: www.mzv-biedenkopf.de/sperrmuell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altmetall 
 Hacimli atıklarla birlikte teslim /Toplama/ Marburg 
Atık Aktarım İstasyonu 
 
  

Tehlikeli Atık 
 Toplama: Güncel tarihler için lütfen atık toplama 
takviminize bakınız 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piller 
 Tehlikeli atık toplama & toplama kapları perakendede  
 

Eski Kıyafetler & Ayakkabılar 
 Yardımsever Toplamalar 
 
 
 
 
 
Eski Cam 
 Eski cam konteyneri. Şayet konteyner dolduysa, lütfen 
MZV’yi bilgilendiriniz. 
İstisnalar: Porselen, keramik, bardaklar (artık atık) pencere 
camını lütfen Marburg Atık Aktarım İstasyonuna veriniz. 
 
 
 
 
 
 
İnşaat Atığı 
 Küçük miktarlar: Belediyenizin konteyneri (bkz. Atık 
toplama takvimi) / Marburg Atık Aktarım İstasyonu 
 

Dal ve Ağaç Budama 
 Belediyenizin dal budama alanı (randevular için atık 
toplama takvimine bkz.) / Kirchhain-Stausebach kompost 
tesisi/ Marburg Atık Aktarım İstasyonu 
Lütfen bahçe atıkları, çim ve çit kesimleri gibi yeşil atıkları 
organik atıkları bidonuna atınız. 
 

Kullanılmış Lastikler 
 Marburg Atık Aktarım İstasyonu 
 / Uzman Ticaret 
 

Marburg Atık Aktarım İstasyonu 
Adres: Siemensstraße 5, 35041 Marburg 
Tel.: 0800/2531000 
Özel teslimatlar: evsel ve hacimli atıklar, organik atıklar, 
atık kağıtlar, az miktarda hurda metal, küçük elektrikli 
aletler ve inşaat sahası atıkları. 
Fiyat ve Bilgiler: www.a-lf.de 

 



Öğrendiğim iyi oldu! 
 

Hangi bidon ne zaman boşaltılır? 
Güncel tarihleri her zaman atık toplama takviminizde bulabilirsiniz - veya akıllı hatırlatma hizmetimizi kullanın ve 
bir daha asla atık toplamasını kaçırmayın! 
 

Artık atık kutusu üzerindeki "R", "R1" ve "R2" etiketleri ne anlama geliyor? 
Bu etiketler çöp bidonunun hangi sıklıkta boşaltılacağını gösterir. 
"R" = 2 haftada bir / "R1" & "R2" = 4 haftada bir 
 

Organik atık bidonumun kışın donmasını nasıl önleyebilirim? 
Altını odun talaşı ile kaplayabilir ve nemli atıkları gazete kağıdına sarabilirsiniz. 
Toprağı gevşetmek de yardımcı olur. 
 

Atık hacmim değişti, bidonları nasıl yeniden sipariş edebilirim? 
Çöp kutusu değişikliğinizi yazılı olarak - sadece formalitesiz veya rahatça formla yapmanız gerekir. 
 

Çöp kutularımı komşumla birlikte kullanmak istiyorum, bu mümkün mü? 
Her iki tarafın da kabul etmesi ve mülklerin doğrudan birbirinin yanında veya karşısında olması koşuluyla evet. 
 
 

Diğer sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız - iletişim bilgilerimizi bir sonraki sayfada bulabilirsiniz! 

 
 

Çöpü atmayı bir daha asla unutmamak! 
 

Hatırlatma hizmetimiz, boşaltma zamanı 
gelmeden önce sizi zamanında bilgilendirir! 

 www.mzv-biedenkopf.de/erinnerunsservice 

 

Ana sayfamız ayrıca size çevrimiçi olarak birçok 
hizmet ve avantaj sunmaktadır. 

Güncel atık bertarafı konularına ilişkin ilginç 
makaleler de teklifi tamamlıyor. 

 

 www.mzv-biedenkopf.de 

 

Eski ütüyü nasıl imha edebilirim? 
"A"dan "Z"ye, Atık ABC'mizde atıklarınızı nasıl 
bertaraf edeceğinize dair bilgiler bulacaksınız.. 

 
 www.mzv-biedenkopf.de/das-abfall-abc 

 

Merhaba, ben Nestor, KITA-Aktivkiste'nin 
atık dedektifiyim. Kitalar, kulüpler ve 

gruplar benimle heyecan verici maceralar 
yaşayabilir! Sadece MZV'yi arayın ve beni 

isteyin! 



Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf 
   
 
 
 
 
İletişim bilgilerimiz: 
 

Santral      06465/9269-0  info@mzv-biedenkopf.de 
Faks      06465/9269-26  
 

Belediyelerin irtibat görevlileri: 
 

Biedenkopf, Breidenbach, Fronhausen, Neustadt, Wohratal 
Genel E-Posta Adresleri:     veranlagung1@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Brück    06465/9269-23  brueck@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Schmidt    06465/9269-16  schmidt@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Velte-Geißler   06465/9296-21  velte-geissler@mzv-biedenkopf.de 
 

Angelburg, Bad Endbach, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg 
Genel E-Posta Adresleri:     veranlagung2@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Kirstein    06465/9269-19  kirstein@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Hofmann   06465/9269-24  hofmann@mzv-biedenkopf.de 
 

Cölbe, Gladenbach, Lohra, Münchhausen, Wetter 
Genel E-Posta Adresleri:     veranlagung3@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Kelsoy    06465/9269-17  kelsoy@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Kehlinger   06465/9269-22  kehlinger@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Achenbach (Takım Lideri) 06465/9269-20  achenbach@mzv-biedenkopf.de 
 

Diğer irtibat görevlileri: 
 

Daire Müdürü 
Bay Müller    06465/9269-15  mueller@mzv-biedenkopf.de 
 

Finans Bölümü 
Bayan Seyfarth (Takım Lideri)  06465/9269-13  seyfarth@mzv-biedenkopf.de 
Bayan Benner    06465/9269-11  benner@mzv-biedenkopf.de 
 

Halkla İlişkiler 
Bay Leischner    06465/9269-14  leischner@mzv-biedenkopf.de 
 

Veri Koruma Görevlisi 
Bayan Velte-Geißler   06465/9269-21  datenschutz@mzv-biedenkopf.de 
 
Bizi arayabilirsiniz – Pazartesi ila Perşembe 08:30 ile 12:00 ve 14:00 ile 15:30 saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz. 
Cuma günleri 08:30-12:00 saatleri arasında hizmetinizdeyiz. 

Bizi şahsen ziyaret etmek ister misiniz? Sorun değil - belirtilen saatlerde Breidenbach'taki ofisimize uğramanız 
yeterli: MZV Biedenkopf, Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach. 

Bize çevrimiçi olarak www.mzv-biedenkopf.de adresinden daima ulaşabilir veya akıllı telefonunuzla  
hemen yandaki kare kodu tarayabilirsiniz: 
 
Görevlendirilmiş Şirketler: 
 

Artık atık ve organik atık, kağıt/karton/karton ve hacimli atık alanlarında 
Knettenbrech & Gurdulic şirketiyle anlaş bulunmaktayız. Bu şirket aynı 
zamanda sarı bidonlar ve cam konteynerler için Almanya'daki Dual System'in 
aktif şirketidir. 

KNETTENBRECH & GURDULIC 
Mittelhessen GmbH & Co. KG  
Solmser Gewerbepark 30-32 
35606 Solms 

 

 


	Merkblatt-MZV-2022_Seite_1_Tonnenseite_Türkisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_2_Hol-Bring-Seite_Türkisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_3_Fragen-Antwort-Seite_Türkisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_4_Kontaktseite_Türkisch

