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Sizin için hizmetlerimiz 

Sorular ve ipuçları

Diğer sorularınız için bize yazın: 
service@awb-fds.de 

Telefonla da bize ulaşabilirsiniz:
Pazartesi – Çarşamba günleri:
Saat 08:00 – 12:00 arası
Saat 14:00 – 16:00 arası

Telefon: 0800 9638527 

Perşembe günü:
Saat 08:00 – 12:00 arası
Saat 14:00 – 17:30 arası

Cuma günü:
Saat 08:00 – 12:30 arası

İklim değişikliği ve kısıtlı kaynaklar çağında atık oluşmasına, 
mümkün olduğu kadarıyla, izin verilmemesi söz konusudur. 
Ancak atık oluşumunu tamamen önlenmesi mümkün değildir. 
Ancak bu atıklar değersiz birer çöp olmaktan çok uzaktır. Hanelerde 

Kaynakların dikkatli kullanılması

Çöpü doğru tasnif edin!
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oluşan çeşitli atık türlerinden tekrar değerlendirilebilecek değerli 
hammaddeler kazanılmaktadır. Böylece kaynakların tüketilmesi çok 
somut olarak azaltılabilir. Bu nedenle atıkların tasnif edilmesi ve her 
şeyin atık çöpe gönderilmemesi çok önemlidir.

KAYNAKLARI
KAYNAKLARI

DİKKATLİ KULLANIN
DİKKATLİ KULLANIN

ÇEVREYİÇEVREYİ
KORUYUNKORUYUN

OLUŞUMUNU
OLUŞUMUNUÖNLEYİN

ÖNLEYİN

ÇÖPÇÖP
Sarı torba alınmadı mı?
Sarı torbaların alınmasından ve dağıtılmasından 
dual sistemler için sözleşme ortağımız olan  
Remondis Süd GmbH firması sorumludur. 
Telefon: 0800 1223255

Çöp alınmadı mı?
Lütfen bunu www.awb-fds.de 
adresindeki online formumuzu 
kullanarak bildirin.

Konteyner başvurusu
Atık çöp konteyneri, biyo konteyner ve 
kâğıt konteyneri talep etmek için lütfen 
formumuzu kullanın.  
Bunlar www.awb-fds.de adresinden 
indirilebilir. Bunu belediyelerden veya 
kaymakamlığın yurttaş ofisinden elde 
edebilirsiniz.Biyo atık 

Özel evlerde oluşan yemek ve gıda maddesi 
atıkları. Plastik, cam veya metal buna dahil 
değildir.

Atık kâğıt 
Gazeteler, dergiler ve her türden kâğıt ve 
kartonlar ve mukavva.

Hafif ambalajlar 
Kâğıt ve cam hariç her türden ambalaj. 
Ambalaj bileşenlerini lütfen birbirinden ayırın.

Zararlı ve sorunlu maddeler 
Çevreye zarar veren atıklar; örneğin boyalar, 
laklar, solventler, süresi geçmiş ilaçlar, ev ve 
otomobil aküleri, sodalı sular, asitler, spreyler.

Atık cam 
Örneğin depozitosuz cam şişelerden, cam 
konserve şişelerinden, parfüm şişelerinden 
oluşan ambalajlar. Bardaklar veya tabak 
çanak buna dahil değildir.

Hacimli çöp 
Hacimli çöp, büyük boyutlu atık çöptür. 
Hacimlidir, çünkü uygun bir biçimde parçalanmış 
olmasına rağmen bir atık çöp konteynerine 
(60 litre) sığmamaktadır. Değerli maddeler 
hacimli çöpe dahil değildir.

Yeşil atıklar / Bahçe atıkları 
Bahçede büyüyen ve atılması gereken her şey.

Atık ahşap A1 – A3 
Doğal kalmış veya organik maddelerle işlenmiş 
ahşap türleri.

Hurda 
Metalden cihazlar ve nesneler.

Elektro ve elektronik atıkları 
Kablolar, fişler, aküler ve piller dahil hepsi.

Mobilya ahşabı 
Evlerden ve iç mekânlardan ahşap, ancak 
inşaat ve restorasyon atıkları hariç.

Ev çöpü / Atık çöp 
Hammadde veya özel atık içermeyen atıklar.

Atık ahşap A4 
Çevreye zarar veren maddeleri (örneğin ahşap 
koruyucular) içeren veya böyle maddelere 
yapışmış ahşap.



İlçemiz güçlü bir bertaraf etme sistemine sahip. Ama ancak bu, 
herkes katılırsa ve çöpü kararlı bir biçimde tasnif ederse çalışır. 
Biz burada çöpleri ikiye ayırmaktayız. Evlerinizde toplanan ve 

Güçlü bertaraf etme sistemimiz

Çöp nereye?

evlerinizden alınan çöpler ile bertaraf etme sistemlerimize  
ve geri dönüşüm merkezlerimize getirilen çöpler.

Alman Atık Yönetimi İşletmelerinin girişimidir.  
Destekleriniz için teşekkür ederiz.

wirfuerbio.de/awb-fds

BİYO ÇÖPTE PLASTİĞİN  
YERİ YOK.

KOMPOST YAPILABİLEN 
KOMPOST YAPILABİLEN 

PLASTİK POŞETLERİN BİYO 
PLASTİK POŞETLERİN BİYO 

KONTEYNERİNDE İŞİ YOK.
KONTEYNERİNDE İŞİ YOK.

Al Servisi
Pek çok atık türleri evinizin kapısından alınır.

Kağıt konteyneri  
Atık kâğıt için kâğıt konteyneri mavi bir kapağa sahiptir ve 
dört haftada bir boşaltılır. Ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Biyo enerji konteyneri 
Biyolojik atık için biyo enerji konteyneri kahverengidir 
ve iki haftada bir boşaltılır. Buna ek bir ücret ödemek 
gerekmemektedir. Lütfen plastik, cam veya metal 
atmayın. Kompost için kullanılabilen plastik poşetler, 
folyolar veya ambalajlar da Biyo enerji konteynerine 
atılmamalıdır.

Atık çöp konteyneri 
Atık çöp konteyneri siyahtır ve dört haftada bir 
boşaltılır. Konteynerler 35, 60, 80, 120 ve 240 litre 
kapasitedir. Freudenstadt ilçesindeki her hane, 
yeterli hacimde (en az 35 litre) atık çöp konteyneri 
kullanmakla veya bir konteyner birliğine katılmakla 
yükümlüdür.

 Atık çöp torbası 
Kısa süreli ihtiyaç için. Tüm belediyelerde ve 
muhtarlıklarda ücret karşılığı temin edilebilir.

Atık alımları yaklaşık saat 06:30’da başlamaktadır. 
Alım tarihleri için lütfen atık takvimine, online atık takvimine  
veya atık App’ine bakın.

Sarı torba  
Sarı torba ile hafif ambalajlar alınır. Cam veya kâğıt 
ambalajlar veya ambalaj bileşenleri sarı torbaya 
atılmaz. Sarı torbalar dört haftada bir Remondis Süd 
GmbH firmasının Freudenstadt şubesi tarafından 
alınır (Telefon 0800 1223255).

Hacimli atıkların ve mobilya  
ahşabının alınması 
Alma işlemi yılda iki kez gerçekleşir. Ek bir ücret  
ödemeye gerek yoktur. Hacimli atıkları ve mobilya 
ahşabını ayrı hazırlayın (Hane başına toplam  
azami 3 m³).

Bahçe atıkları 
Budanan ağaç dalları ve kesilen çalılar yılda iki 
kez alınır. Atıklar paketlenmiş olarak alınmaya 
hazırlanmalıdır.

Çöp tasnifi ve doğru olarak bertaraf edilmesi ile ilgili diğer bilgileri 
atık el kitabımızda veya internette www.awb-fds.de adresinde 
bulabilirsiniz. Ücretlerle ilgili bilgiler için lütfen ücret listesine bakın.

Getirme servisi
Atıklarınızı bertaraf etme tesislerine, geri dönüşüm 
merkezlerine veya değerli madde adalarına getirip 
verebilirsiniz.

 Bertaraf etme tesisi 
  Her türden atıkların veya şantiye atıklarının kısmen  

ücret karşılığı kabulü.

  Geri dönüşüm merkezi 
Değerli maddelerin, yeşil atıkların veya bahçe atıklarının, 
zararlı ve sorunlu maddelerin ücretsiz kabulü.

 Değerli madde adası 
  Atık kâğıt ve kullanılmış cam için toplama  

konteyneri.

 Zararlı ve sorunlu madde toplama 
  Zararlı maddeler yılda iki kez ilçenin tüm semtlerinde 

verilebilir. Tarihler ve verme siparişi yerleri için bkz.  
www.awb-fds.de.

  Hacimli atıkların ve mobilya ahşabının 
teslim edilmesi 
 Hacimli atık kuponu ile yılda bir kez 3m3’e kadar hacimli 
atıkları ve mobilya ahşabını ücretsiz olarak bertaraf etme 
tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz.  
Veya hacimli atık kuponu olmadan, ama o zaman ücret 
karşılığı.
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Sizin için hizmetlerimiz 

Sorular ve ipuçları
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mümkün olduğu kadarıyla, izin verilmemesi söz konusudur. 
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atıkları. Plastik, cam veya metal buna dahil 
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Atık kâğıt 
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kartonlar ve mukavva.
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Kâğıt ve cam hariç her türden ambalaj. 
Ambalaj bileşenlerini lütfen birbirinden ayırın.

Zararlı ve sorunlu maddeler 
Çevreye zarar veren atıklar; örneğin boyalar, 
laklar, solventler, süresi geçmiş ilaçlar, ev ve 
otomobil aküleri, sodalı sular, asitler, spreyler.

Atık cam 
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inşaat ve restorasyon atıkları hariç.

Ev çöpü / Atık çöp 
Hammadde veya özel atık içermeyen atıklar.

Atık ahşap A4 
Çevreye zarar veren maddeleri (örneğin ahşap 
koruyucular) içeren veya böyle maddelere 
yapışmış ahşap.



Temiz iş
Özel haneler için güçlü  
servisimiz

www.awb-fds.de

 

 

Sizin için hizmetlerimiz 

Sorular ve ipuçları

Diğer sorularınız için bize yazın: 
service@awb-fds.de 

Telefonla da bize ulaşabilirsiniz:
Pazartesi – Çarşamba günleri:
Saat 08:00 – 12:00 arası
Saat 14:00 – 16:00 arası

Telefon: 0800 9638527 

Perşembe günü:
Saat 08:00 – 12:00 arası
Saat 14:00 – 17:30 arası

Cuma günü:
Saat 08:00 – 12:30 arası

İklim değişikliği ve kısıtlı kaynaklar çağında atık oluşmasına, 
mümkün olduğu kadarıyla, izin verilmemesi söz konusudur. 
Ancak atık oluşumunu tamamen önlenmesi mümkün değildir. 
Ancak bu atıklar değersiz birer çöp olmaktan çok uzaktır. Hanelerde 

Kaynakların dikkatli kullanılması

Çöpü doğru tasnif edin!

H
am

m
ad

de
le

r 
/ G

er
i d

ön
üş

üm
Ö

ze
l a

tı
kl

ar
A

tı
k 

çö
p

oluşan çeşitli atık türlerinden tekrar değerlendirilebilecek değerli 
hammaddeler kazanılmaktadır. Böylece kaynakların tüketilmesi çok 
somut olarak azaltılabilir. Bu nedenle atıkların tasnif edilmesi ve her 
şeyin atık çöpe gönderilmemesi çok önemlidir.

KAYNAKLARI
KAYNAKLARI

DİKKATLİ KULLANIN
DİKKATLİ KULLANIN

ÇEVREYİÇEVREYİ
KORUYUNKORUYUN

OLUŞUMUNU
OLUŞUMUNUÖNLEYİN

ÖNLEYİN

ÇÖPÇÖP
Sarı torba alınmadı mı?
Sarı torbaların alınmasından ve dağıtılmasından 
dual sistemler için sözleşme ortağımız olan  
Remondis Süd GmbH firması sorumludur. 
Telefon: 0800 1223255

Çöp alınmadı mı?
Lütfen bunu www.awb-fds.de 
adresindeki online formumuzu 
kullanarak bildirin.

Konteyner başvurusu
Atık çöp konteyneri, biyo konteyner ve 
kâğıt konteyneri talep etmek için lütfen 
formumuzu kullanın.  
Bunlar www.awb-fds.de adresinden 
indirilebilir. Bunu belediyelerden veya 
kaymakamlığın yurttaş ofisinden elde 
edebilirsiniz.Biyo atık 

Özel evlerde oluşan yemek ve gıda maddesi 
atıkları. Plastik, cam veya metal buna dahil 
değildir.

Atık kâğıt 
Gazeteler, dergiler ve her türden kâğıt ve 
kartonlar ve mukavva.

Hafif ambalajlar 
Kâğıt ve cam hariç her türden ambalaj. 
Ambalaj bileşenlerini lütfen birbirinden ayırın.

Zararlı ve sorunlu maddeler 
Çevreye zarar veren atıklar; örneğin boyalar, 
laklar, solventler, süresi geçmiş ilaçlar, ev ve 
otomobil aküleri, sodalı sular, asitler, spreyler.

Atık cam 
Örneğin depozitosuz cam şişelerden, cam 
konserve şişelerinden, parfüm şişelerinden 
oluşan ambalajlar. Bardaklar veya tabak 
çanak buna dahil değildir.

Hacimli çöp 
Hacimli çöp, büyük boyutlu atık çöptür. 
Hacimlidir, çünkü uygun bir biçimde parçalanmış 
olmasına rağmen bir atık çöp konteynerine 
(60 litre) sığmamaktadır. Değerli maddeler 
hacimli çöpe dahil değildir.

Yeşil atıklar / Bahçe atıkları 
Bahçede büyüyen ve atılması gereken her şey.

Atık ahşap A1 – A3 
Doğal kalmış veya organik maddelerle işlenmiş 
ahşap türleri.

Hurda 
Metalden cihazlar ve nesneler.

Elektro ve elektronik atıkları 
Kablolar, fişler, aküler ve piller dahil hepsi.

Mobilya ahşabı 
Evlerden ve iç mekânlardan ahşap, ancak 
inşaat ve restorasyon atıkları hariç.

Ev çöpü / Atık çöp 
Hammadde veya özel atık içermeyen atıklar.

Atık ahşap A4 
Çevreye zarar veren maddeleri (örneğin ahşap 
koruyucular) içeren veya böyle maddelere 
yapışmış ahşap.


