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Nürnberg'de atık ayırma 
Gri bidon  
Artık atık 

Yeşil kapaklı  
gri bidon  

Biyolojik atık 

Sarı kapaklı gri 
bidon / Ambalajlar 

Mavi bidon 
Kağıt ve 
kartonlar 

Zararlı madde 
mobili 

 Kap kacak 
 Ampuller 
 Hijyen ürünleri 
 Kedi kumu 

(kullanılmış) 
 Süprüntü 
 Elbise askıları 
 Küçük hayvan kumu 

(kullanılmış) 
 Kömür külü 

(soğumuş) 
 Müzik kasetleri 
 Temizlik bezleri 
 Ayna parçaları 
 Elektrikli süpürge 

torbaları 
 Duvar kağıdı ve 

kalıntıları 
 Hayvansal ürünler 

(örn. sucuk, et, balık, 
kemik, kılçık) ve bu tür 
maddeler içeren gıda 
artıkları 
 Kirlenmiş kağıt 
 Video kasetler 
 Çocuk/Yetişkin bezleri 
 Diş fırçaları 
 Sigara izmaritleri ve 

sigara külü 
 

ve diğer artık atıklar 

 Yumurta kabukları 
 Sebze atıkları 
 Peynir 
 Kahve filtresi 
 Meyve atıkları, güney 

meyveleri de dahil 
 Gıda atıkları (sadece 

bitkisel) 
 Çay poşetleri 
 Kirli mutfak kağıtları 
 
Bahçe atıklarını sadece 
küçük miktarlarda atın  
 
Biyo atığınızı biyo atık 
torbası veya gazete kağıdı 
ile paketleyin. Bu şekilde 
biyo bidonunuzu da temiz  
tutmuş olursunuz. 
 
Organik çöp 
bidonuna organik 
plastik poşetler veya 
plastik poşetler 
atmayın çünkü 
plastik 
kompostlanamıyor! 

 

Sadece kullanılmış, içi 
tamamen boş olan plastik, 
metal ve karışık maddeden 
ambalajlar, örn.: 
 İlaç kapları 
 Alüminyum kapaklar, 

kaseler, Alüminyum kutular 
ve folyolar 
 Krem kavanozu ve kutuları 
 Duş kremi ve şampuan 

şişeleri 
 Alışveriş torbaları 
 Ambalajlama folyoları 
 Dondurma paketleri 
 Boya kutuları 
 Taze tutma folyoları 
 İçecek ve konserve şişeleri 
 Yoğurt ve kuark bardakları 
 Kahve vakum ambalajları 
 Şişe kapakları 
 Temizlik maddesi şişeleri 
 Meyve suyu ve süt kartonları 
 Çikolata folyoları 
 Sprey kutuları 
 Strafor ambalajlar 
 Tüpler (diş macunu, 

kremler) 
Firma Hofmann 
Tel.: 0800 / 100 43 37 
www.hofmann-denkt.de 

 

Sadece temiz kağıt 
ve kirlenmemiş 
kartonlar, örn.: 

 

 Sert kapağı 
olmayan kitaplar 
 Kartonajlar 
 Kataloglar 
 Müsli kutuları 
 Karton 
 Tuz kartonu 
 Yazı defterleri 
 Yazı kağıdı 
 Plastik kapağı 

olmayan cep 
kitapları 
 Dergiler 
 Gazeteler 
 

Kaplama tabakalı 
kağıt atmayın. 

 

Firma Hofmann 
Tel.: 0911/230-8140  
/ -8110 
ASN-
Abfallbehaelterverwalt
ung@stadt.nuernberg.
de 

 

 Fırın temizleyiciler 
 Kimyasallar (asitler, 

bazlar, nitro incelticiler, 
ispirto, terebentin) 
 Cila ve boyalar 
 Pestisit 
 Gübre 
 Cıva (termometre/ 

şalter) 
 

Randevu ve şubeler 
Tel.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Kabul edilmeyenler: 
 Kullanılmış yağlar 
Satıcıya teslim edilir 
 Asbest/Eternit  
Atık madde deposuna 
teslim edilir, Marthweg 
201 
 Dispersiyon boyaları  
sıkıca kapanmış boya 
kutular içinde 
atık madde bidonuna 
atılır veya değerli madde 
toplama alanına 
götürülür 
 Yangın söndürücüler 
Cihazların üreticileri geri 
almakta yükümlüdür 

Bahçe atığı 
toplama yerleri 

Değerli madde 
toplama alanları 

Kullanılmış cam 
konteynerleri 

Kullanılmış 
giysi 

konteynerleri 

İletişim bilgileri 

 Ağaç budama 
 Çiçek atıkları 
 Ağaç yaprakları 
 Kesilmiş çimen 
 Kesilmiş çalılık 
 
Önemli uyarılar: 
 Taşıma çuvallarını, 

plastik çuvalları, 
kartonları, telleri veya 
ipleri tekrar geri alın 
 Azami teslimat 

miktarı: Gün ve 
teslimat başı 2 
metreküp 
 Ağaç gövdeleri, dallar, 

kökler sadece maks. 
15 cm çapa kadar 

 

Şubeler ve açılış 
saatleri Tel.: 
0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Ev için uygun miktarlarda: 
 Piller 
 İnşaat molozu 
 Kızartma, fritöz yağları 
 CD'ler 
 Tasarruflu lambalar 
 Elektrikli cihazlar 
 Bahçe atıkları 
 Cam 
 Sert plastikler 
 Odun/tahta 
 Floresan lambalar 
 Metaller 
 Kağıt, karton, kartonaj 
 Araba lastikleri 
 Büyük atıklar 
 Sprey kutuları (boş olan) 
 Tekstiller (kullanılabilir 

olan) 
 kapılar çerçeveleri ile 
 

ve diğer değerli maddeler  
 

Şubeler ve açılış 
saatleri  
Tel.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

 Kavanozlar 
 Cam şişeler (şarap, içki, 

meyve suyu için) 
 Öksürük şurubu şişeleri 
 Konserve camları 
 Cam parfüm şişeleri 
ve diğer ambalaj camları 
 

Lütfen cam rengine göre 
ayırın. Mavi, kırmızı ve renkli 
camlar yeşil cam konteynerine 
atılmalıdır. 

 

Eski cam konteynerine 
atılmayacaklar: 
 Kurşunlu camlar, örn. kül 

tablaları 
 Tel, düz veya güvenlik 

camları 
 Ateş almayan camlar 

(Jenaer camı, mikrodalga 
camları) 
 Ampuller, tasarruflu 

lambalar, floresan lambalar 
 Porselen / seramik 
 Ayna 
 Su bardakları 

 Uyku setleri 
 Battaniyeler 
 Kuş tüyü yorganlar 
 Ev tekstilleri, örn. 

banyo havluları 
 Şapkalar, eldivenler 
 Giysi 
 Temiz, giyilebilir 

ayakkabılar 
 Çantalar 
 Perdeler 
 

Eski giysileri torba / 
çuvallara doldurun, 
ayakkabıları çifter 
halde bağlayarak 
verin. 

 

Eski giysi 
konteynerine 
atılmayacaklar: 
 Yataklar 
 Kumaş ve yün 

artıkları, tekstil 
parçaları 
 Islak veya kirli 

ürünler 
 Halılar 

Atık danışma 
Tel.: 0911/231-
3232, -2452, -4033, -
4677, -4097, -4013 
Atık toplama 
Tel.: 0911/231-2594 
Büyük atık toplama 
Tel.: 0911/231-2593 
Fax: 0911/231-4717 
Bidon yönetimi 
Tel.: 0911/231-
4024, -4014 
Fax: 0911/231-6699 
Atık madde deposu 
Tel.: 0911/231-78024 
Kamusal alanda izinsiz 
atık depolama 
Tel.: 0911/231-5911 
 
E-posta: 
asn@stadt.nuernberg.de 
Internet: 
www.asn.nuernberg.de 

Stand: August  2022 
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