
ATIK KAĞIT VE ORGANİK ATIK TOPLAMA
Kağıt ve kartonları mavi kağıt bidonuna ve organik atıkları yeşil 
organik atık bidonuna atarak iklim ve doğal kaynakların korunmasına 
önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda siyah ev çöpü kutuları 
için kişisel atık toplama ücretinizden tasarruf edebilirsiniz. info@
srhh.de adresine e-posta göndererek veya müşteri hizmetleri yardım 
hattımızı arayarak ücret karşılığı kendi yeşil organik atık kutunuzu 
veya kendi mavi kağıt kutunuzu ücretsiz sipariş edebilirsiniz: 25 76 0.

GERİ DÖNÜŞEBİLİR MALZEME TOPLAMA
Metal, plastik ve kompozitten yapılmış ambalaj malzemesine 
ilave olarak artık aynı malzemelerden yapılmış paketleme 
malzemesi olmayan malzemeleri de sarı çöp kutuları ve torbalarına 
koyabilirsiniz.  Bunlar, temiz, atık kutularına yerleştirilmiş ve en 
azından yarı yarıya plastik ve/veya metalden oluşmuş evde kullanılan 
öğeleri içermektedir. Zaten sarı çöp kutularını veya torbalarını 
kullanıyorsanız, sizin açınızdan fazla bir şey değişmeyecektir. Aynı 
zamanda siyah ev çöpü kutuları için kişisel atık toplama ücretinizden 
tasarruf edebilirsiniz. info@srhh.de adresine e-posta göndererek 
veya müşteri hizmetleri yardım hattımızı arayarak kendi sarı çöp 
kutunuzu veya torbanızı ücretsiz sipariş edebilirsiniz: 25 76 33 33. 
Ayrıca atık kâğıt ve camları en rahat şekilde kamuya açık toplama 
konteynırlarına atabilirsiniz. Tüm dönüşebilir maddeleri ücretsiz 
olarak geri dönüşüm merkezlerine verebilirsiniz.

EV ÇÖPLERİNİN ATILMASI
Geri dönüşüm kutuları için ayrılmamış tüm “alışılmış” ev çöpleri siyah ev
çöpü kutularıyla tasfi ye edilebilir. Başka her şey için – örneğin, yığma 
atık, elektronik cihazlar, bahçe çöpleri veya geri dönüştürülebilir ve 
tehlikeli malzemeler – bazı özel hizmetler sunmaktayız )bkz. aşağısı(. 
Sıvı ve yarı sıvı atık malzemeler, yol süprüntüleri, piller ve inşaat 
atıkları alışılmış atıklarla birlikte atılamaz. Belli bir yerde her zaman 
olduğundan daha fazla ev çöpünüz varsa, 3 Avro karşılığında “beyaz 
torba” yı tüm geri dönüşüm merkezlerinden veya Budnikowsky 
mağazalarından satın alabilirsiniz. Bu torba diğer çöp torbalarının 
aksine diğer çöplerle birlikte yolun kenarından alınmaktadır. 

RESMİ TATİL GÜNLERİNDE ÇÖP TOPLANMASI
Lütfen mavi, yeşil ve sarı çöp kutuları ve torbalarıyla birlikte 
ev atıklarının resmi tatil günlerinde toplanmayacağını; bunun 
yerine başka gün toplanacağını göz önünde bulundurun. 
Tüm program değişikliklerini geçerli bilgi broşürümüzde ve 
www.stadtreinigung.hamburg adresinde bulunan web sitemizde 
görebilirsiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ
Evlerde oluşan alışılmış miktarlarda neredeyse her türlü çöpü 
atabileceğiniz 12 geri dönüşüm merkezine sahip bulunmaktayız: 
Şişe mantarları, eski elbiseler ve ayakkabılar, toner kartuşları, 
mürekkep kartuşları, CD’ler, ambalaj straforları vb. ile birlikte geri 
dönüşebilir malzemeler, büyük hacimli çöpler, elektrikli ve elektronik 
cihazlar, tehlikeli malzemeler ve bahçe atıkları. Geri dönüşüm 
merkezleriniz yalnızca özel Hamburg hanelerinden ve ücretsiz olarak 
bu malzemeleri kabul etmektedir. Ağır nesneleri teslim ederken lütfen 
onları taşımakta size yardım etmesi için yanınızda birisini getirin. 

Dikkat: Geri dönüşüm merkezleri sadece atıkları kabul etmektedir – 
ve hiçbir atık vermemektedir. Adresler ve çalışma saatleri için aşağıya 
bakınız.

SİPARİŞ ÜZERİNE HACİMLİ ÇÖP ALIMI
Hacimli çöpler, dağıtılamayan, parçalanamayan ya da kırılamayan ve 
normal ev çöpü kutuları için çok büyük olan atıklardır. Hacimli çöpleri, 
tüm geri dönüşüm merkezlerine ücretsiz olarak verebilir ya da 
www.stadtreinigung.hamburg adresinden veya 25 76 25 76 nolu 
telefondan müşteri hizmetleri yardım hattını arayarak ücretli hacimli 
çöp toplama sipariş edebilirsiniz. Elektrikli ve elektronik cihazlar da bu 
şekilde toplanabilir.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR
Bu maddelerin normal ev çöpünde tasfi yesi yasaktır. Bu maddeleri 
tüm geri dönüşüm merkezlerinde ücretsiz olarak alıyor ya da hacimli 
çöp toplama sırasında ücret karşılığı teslim alıyoruz. Küçük elektrikli 
ev aletlerini )max. 45 cm kenar uzunluğu( bu aletler için uygun 
120 konteyner deposundan birinde imha edebilirsiniz.

SORUNLU MADDELER
Zararlı madde içeren atıkları geri dönüşüm merkezlerinde alıyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİNİN ADRESLERİ 
VE ÇALIŞMA SAATLERİ
1  Harburg • Neuländer Kamp 6*
2 Neugraben-Fischbek • Am Aschenland 11
3 St. Pauli • Feldstraße 69
4 Osdorf • Brandstücken 36
5 Bahrenfeld • Rondenbarg 52 a*

 )sadece 7,5 tona kadar 
 brüt ağırlıktaki ve azami 

3,40 m yükseklikteki araçlar için(
6 Niendorf • Krähenweg 22
7 Hummelsbüttel • 

 Lademannbogen 32*
8 Steilshoop • Schwarzer Weg 10 

 )ticari değil(
9 Sasel • Volksdorfer Weg 196*

10 Wandsbek • Wilma-Witte-Stieg 6
11 Billbrook • Liebigstraße 66
12 Bergedorf • Kampweg 9

Pzt.–Cu.: 08.00 – 17.00, Cmt.: 08.00 – 14.00
Pzt.–Cu.: 08.00 – 19.00, Cmt.: 08.00 – 14.00

GENİŞLETİLMİŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 
* Cmt. 8-16 -> İlkbaharda, vejetasyon dönemi başlarında 
4 cumartesi )medya aracılığıyla duyurulacaktır( + sonbaharda, yaprak
dökümü döneminde Ekim ayında 4 cumartesi 
)05.10.2019 - 26.10.2019( 

DIKKAT
Resmi tatil günlerinde, Noel arifesi, Yılbaşı Gecesi ve Paskalya 
Cumartesilerinde nedeniyle geri dönüşüm merkezleri kapalıdır. Ne yazık 
ki yalnızca İngilizce ve Almanca dillerindeki soruları yanıtlayabiliyoruz.

TASARRUF ETMEK 
İÇİN AYIRIN
SEVGİLİ VATANDAŞLARIMIZ, burada atıkların nasıl doğru şekilde ortadan 
kaldırılacağı hakkında en önemli bilgileri bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi 
ve sorularınız için, bizimle e-mail ile info@srhh.de veya müşteri hizmetleri 
destek hattından 25 76 0 bağlantıya geçebilirsiniz.
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Yalnızca Hamburg‘daki 
konutlarda olmak üzere 
evlerde kullanılabilecek 
miktarlardaki ve türdeki 
siparişlerin sevkıyatı ücretsiz 
olarak gerçekleştirilir. Lütfen 
kanıtlama zorunluluğu 
hakkında bilgi edinin.




