Kolay
dilde bilgilere
sayfa 14 -15’ten
ulaşabilirsiniz
Hannover’de yaşam

ÇEVRE KORUMASINA
YÖNELiK BiLGiLER
Bir kılavuz

LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
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Hannover:
Yaşanılacak bir
yer
“Yeşiller içindeki şehir” Hannover, Eilenriede şehir ormanının yanı sıra çok
sayıda büyüleyici güzellikte park ve
bahçeye de sahiptir. Hannover’in içindeki ve çevresindeki tüm seyahat hedeflerine toplu taşıma araçlarıyla rahat
bir şekilde ulaşılabilmektedir. Bisiklet
sürücüleri için keşfedilmeyi bekleyen
geniş bir bisiklet yolu ağı bulunmaktadır.
Hannover çevreyi koruma ve iyi bir iklim
taraftarıdır. Bunlar, Çevre ve Şehirde
Yeşillik bölümü çalışanları olan bizler
için birlikte üstesinden gelmeyi hedeflediğimiz önemli görevlerdir. Bize destek olmak isterseniz bu broşürde değerli öneriler ve doğru muhatap kişileri
bulabilirsiniz. Broşürde atık, su ve enerji, atık su, trafik ve mobilite, beslenme
ve sağlık, çevre ve iklim koruması, sürdürülebilir tüketim ve çevre oluşumu
konuları ile ilgili değerli bilgilerin yanı
sıra Hannover’de yeni olanlar için özel
bilgiler de bulunmaktadır.
Başka sorularınız varsa doğrudan bize
ulaşın. Çevre ve Şehirde Yeşillik bölümünün bilgi telefonu:
0511 | 168 | 4 38 01.
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Atık her yerde vardır fakat her şehirde aynı miktarda değildir. Miktarı belirleyen, şehrin sakinleridir.
Bu Hannover’de bizim için de geçerlidir. Bizim için
atığı önlemek, öncelik olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu yüzden öncelikle atık olarak ayırdığınız
eşyaların başkaları tarafından kullanılabilir olup
olmadığına bakmalısınız. Bit pazarında satış ın
yanı sıra Gebrauchtbörse Hannover (www.hannoverteilt.de) da iyi bir öneridir. Ayrıca Hannover
bölgesindeki sosyal satış mağazaları da eşyalarınızı memnuniyetle alır; bunların adreslerini www.
hannover.de adresi üzerinden, “Sozialkaufhaus
(sosyal satış mağazası)” kelimesini arayarak bulabilirsiniz.

ATIKLAR/ATIK DANIŞMANLIĞI
Çöpünüzde değerli maddeler vardır, bu sebeple de
kullanılmış kağ ıt ve kullanılmış cam, hafif ambalajlar, elektronik atık, biyolojik atık, özel atık ve
diğ erleri ayrı olarak toplanmaktadır.
Hannover’de değerli madde ayrımının, çöp toplamasının ve belediye temizlik işlerinin nasıl çalıştığını, değerli maddelerle ve diğer atıklarla ne
yapıldığını ve elbette çöpten kaçınmak için ne
yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, atık ve
değerli maddeler ile ilgili bilgi materyallerimize
bakın veya www.aha-region.de web sitemize bir
göz atın.

Zweckverband Abfallwirtschaft
Region Hannover
Karl-Wiechert-Allee 60c
30625 Hannover
Faks
0511 | 9911 | 30895
aha-Service 0800 | 999 11 99 (ücretsiz)
E-Posta
service@aha-region.de
www.aha-region.de
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Su birçok yaşam alanı için önemli bir yere sahiptir. Su bir element, bir kültürel varlık, bir yaşam
alanıdır. Ayrıca üretimde ve elbette besin maddesi
olarak çok değerlidir. Su kirlenmeden dolayı gitgide azalan bir kaynağa dönüşmektedir.

SU / ENERJi
Enerjimizi sağlayan kaynaklar da sınırsız değildir.
Yakma işlemi esnasında havaya yük olan zararlı
maddeler oluşmaktadır.
enercity AG (öncesinde Stadtwerke Hannover),
Hannover’in enerji ve su hizmetleri sağlayıcısıdır
ve size Kröpcke’deki enercity müşteri merkezinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Su sertliği,
yağmur suyu kullanımı ve sıcaklık yalıtımı gibi bilgilerin yanı sıra enerji ve su tasarruflu ev cihazlarıyla bütçenizi nasıl koruyacağınız ve sizin için
hangi elektrik seçeneğinin (örneğin yenilenebilir
enerji kaynaklarından ekolojik elektrik) sizin için
en uygunu olduğu konusunda bilgi alabilirsiniz.
enercity müşteri merkezinin çalışma saatleri:
Pzt – Cu saat 10.00 – 18.30
Cmt
saat 10.00 – 14.00
Aşağı Saksonya tüketim merkezinin Hannover danışma yeri de size enerji konusunda kapsamlı ve
yetkin bilgiler sağlamakta ve geniş kapsamlı bilgi
malzemeleri sunmaktadır.

enercity AG

Verbraucherzentrale Nds. e. V.

(Öncesinde Stadtwerke Hannover)
enercity-KundenCenter
Ständehausstraße 6
30159 Hannover
Müşteri yardım hattı (Alman sabit
hattından ücretsiz):

Beratungsstelle Hannover
Herrenstraße 14
30159 Hannover
Telefon 0511 | 9 11 96-0
E-Posta info@vzniedersachsen.de
www.verbraucherzentrale-nieder-

		
0800 | 36 37 24 89
E-Posta kundenservice@enercity.de
www.enercity.de

sachsen.de
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Evde “kullandığımız” suya sonrasında ne oluyor?
Musluğu açmak ve kullanılan, pislenen suyu tekrar
kolayca giderden akıtmak oldukça pratiktir.
Herrenhausen arıtma tesisinde, atık suyumuzun
temizliğinin ne kadar zahmetli ve karmaşık olduğu
etkileyici bir şekilde görülebilmektedir. Bu esnada
tuvaletin çöp atma yeri olmadığı da açıkça belli
olmaktadır.
Bir arıtma tesisinin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak
öğrenmek istiyorsanız, basın danışmanımız Peer
Lindenhayn vasıtasıyla bir ziyaret günü kararlaştırın. Kendisine 0511 | 168 | 47460 telefon numarası üzerinden veya E-Posta ile ulaşabilirsiniz:
68.presse@hannover-stadt.de.

ATIK SU /
BELEDiYE ARITMA TESiSi
Atık su ücretleri, yağmur suyu kullanımı, atık su
hatları, ev bağlantıları veya benzer konular hakkında sorularınız varsa, lütfen 0511 | 168 | 47373
numarası ile belediye atık su yönetiminin danışma
merkezini arayın. Atık su hatı konusunda teknik
sorunlarda arıza merkezine gece gündüz 0511 | 168
| 47377 numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Stadtentwässerung Hannover
Sorststraße 15
30165 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 47373
Faks
0511 | 168 | 46137
E-Posta 68@hannover-stadt.de
www.stadtentwaesserung-hannover.de
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Hannover belediyesi, tüm şehir alanında bisiklet dostu
bir hava sağlamayı hedefi haline getirmiştir. Düz arazi,
şehir merkezindeki çok sayıdaki yeşil alan ve iyi geliştirilmiş bir bisiklet yolu ağı, bisiklet sürmeyi bir keyfe dönüştürmektedir. Arabanızı evde bırakın ve Hannover’i zarif
yönden keşfedin! Kendinizin ve doğanın iyiliği için toplu
taşıma imkanlarından yararlanın. Hannover’de metro ve
tramvaydan oluşan yoğun bir raylı sistem ağı ve geniş bir
otobüs ağı bulunmaktadır. 100 ve 200 numaralı ÜSTRA
hatları üzerinden en modern elektronik otobüsler, karbonmonoksit üretmeyen elektrikle hareket etmektedir.
Tren ve otobüs bağlantıları, tarife sistemi, CarSharing ve
özel Hannovermobil hizmeti hakkındaki bilgilere üstra
müşteri merkezinden ulaşabilirsiniz.
Açılış saatleri:
Pzt - Cu saat 9.30 – 20.00
Cmt
saat 9.30 – 18.00
.

TRAFiK/MOBiLiZE
Arabadan vazgeçmek istemiyorsanız, Hannover’de bir
çevre alanı oluşturulduğunu dikkate almalısınız. Bilgi
için: www.hannover-umweltzone.de
Organize ortak araba kullanımı anlamına gelen CarSharing, kişiye özel arabanın yerine daha iyi bir alternatiftir. Hizmet hakkında şuradan bilgi alabilirsiniz: www.
hannover.stadtmobil.de.
Arabaya karşılık doğa dostu bir diğer taşıma alternatifi
ise yük bisikleti Hannah’dır. Hannah ücretsiz olarak ödünç
alınabilir. Diğer bilgileri www.hannah-lastenrad.de altında bulabilirsiniz.

üstra Kundenzentrum

Stadtmobil Hannover GmbH

Karmarschstraße 30/32
30159 Hannover
Telefon 0511 | 1668-0
Faks
0511 | 1668-2010
E-Posta kundenservice@uestra.de
www.uestra.de

Karmarschstraße 30/32
30159 Hannover
Telefon 0511 | 27 04 24-0
Faks
0511 | 710 04 61
E-Posta hannover@stadtmobil.de
www.hannover.stadtmobil.de
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Bölgede taze olarak yetiştirilen veya üretilen
sebze, meyve, et ve peynir sizin için önemli mi?
Öyleyse Hannover köy pazarları tam size göre.
Buralarda yüksek kaliteli ürünler sunulmakta ve
kısa nakliye mesafeleri sayesinde doğa korunmaktadır. Mutlaka sizin yakınınızda da bir köy
pazarı vardır:
Bothfeld • Sutelstraße’de (Alışveriş parkı)
Cu saat 14-18
Bult • Melanchtonkirche
Cmt saat 8-12.30
Döhren • Fiedelerplatz
Sa saat 14-18
Kirchrode • Kleiner Hillen / Jakobikirche’nin önünde Cu saat 8-13
Laatzen • Leine-Center’in önünde
Ça saat 14-18
List • Moltkeplatz
Cmt saat 8-13
Mitte • Marktkirche’de
Pe saat 14-18
Mitte • Ernst-August-Platz, tren istasyonunun önünde Pzt/Cu saat 14-18
Nordstadt • An der Lutherkirche
Pe saat 14-18
Zoo • Friedenskirche’deki alan
Cmt saat 8-13
(Diğer bilgiler için: www.bauernmarkt-hannover.de)

BESLENME/SAĞLIK
Sağlıklı beslenme sadece insanın kendini zinde
tutması içindir; vücudundan zararlı etkenleri uzak
tutmak veya bunları gidermek ise ayrı bir konudur. Bu noktada size Hannover bölgesinin sağlık
bölümü destek olmaktadır. Kötü çevre koşulları sebebiyle sağ lıgının yönünden etkilendiğ ini
düşünen kişiler burada çevre tıbbına yönelik bilgi
alabilirler. Telefonda genel bir bilgi alımı ücretsizdir, ayrıntılı özel bir görüşme için ise bir ücret
alınmaktadır.
Görüşme saatleri: Pzt-Pe saat 8.00 – 15.30
Cu
saat 8.00 – 11.30
Region Hannover
Fachbereich Gesundheit
Allgemeiner Infektionsschutz
und Umweltmedizin
Weinstraße 2
30171 Hannover
Telefon 0511 | 616 | 42584
www.hannover.de
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Hannover “Bahçelerin Şehri” sloganıyla tanıtım
yapmaktadır ve bunun için de sebebi vardır: Burada yaşayanlar, hemen yakınlarında keyifle dinlenmeye davet eden parklar, bahçeler ve ormanlar
bulacaktır. Yeşil alandaki çok sayıdaki fitness imkanı, sportif faaliyetleri teşvik etmekte ve herkes
tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
Yeni yeşil çevrenizle tanışın; bunun için size Hannover’deki doğa ile ilgili broşürler, kılavuzlar ve
etkinlikler sunmaktayız.
Fakat sadece park ve yeşil alanlar değil, aynı zamanda her ağaç bizim için önemli. Peki ya sizin
için? Belki de bir ağacın bakımını üstlenmek veya
dostluk ağaçlığımıza kendi ağacınızı ekmek ve
bakmak istersiniz?
Bir bahçeye sahipseniz, Hannover şehir bölgesinde ağaç koruma düzenlemesinin geçerli olduğunu
unutmayın. Kendi bahçeniz yoksa, kendinize ait
bir “yeşil vadi” oluşturabilmeniz için cazip alanlarda çok sayıda küçük bahçe tesisi sunmaktayız.

ÇEVRE / ÇEVRE KORUMASI
Bu ve diğer konular hakkında bilgilere 168 | 43801
numaralı bilgi hattından veya bizi ziyaret ederek
ulaşabilirsiniz.
Açılış saatleri:
Pzt - Pe saat 8.00 – 16.00
Cu
saat 8.00 – 13.00

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit
Arndtstraße 1
30167 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 43801
Faks
0511 | 168 | 42914
E-Posta umweltkommunikation@hannover		
stadt.de
www.hannover.de
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iklim koruması Hannover’de önemli bir konudur.
Belediye yönetimi, şirketler, çevre ve doğa koruma grupları ve siyasetçiler burada tek bir konuya odaklanmış ve Klima-Allianz Hannover 2020
kapsamında ortak hareket etme kararı almıştır.
Hedef: 2020 yılına kadar Hannover şehir bölgesinde 1990 yılına göre yüzde 40 oranında daha az
zararlı gaz oluşmasını sağlamaktır. Bunun nasıl
sağlanacağını www.klimaallianz-hannover.de
web adresinden öğrenebilirsiniz.

iKLiM KORUMASI
Çevre ve şehirde Yeşillik bölümünde yer alan iklim
koruma dairesi, daha fazla enerji verimi ve yenilenebilir enerji kullanımı için danışma hizmetleri
ve projeler sunmaktadır. enercity fonu olan proKlima, bölgede iklim koruması için maddi destek
ve danışma sağlamaktadır. Ayrıca www.klimaschutz-hannover.de (Hannover iklim koruma
bölgesi portali) adresi üzerinden yenilenebilir
enerjiler, elektrik tasarruf projeleri, pasif evler,
destek araçları ve daha birçok konu hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

proKlima – Der enercity-Fonds Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
bei der enercity AG
Bereich Umweltschutz
Ihmeplatz 2
Klimaschutzleitstelle
30449 Hannover
Telefon 0511 | 430 | 1970
Faks
0511 | 430 | 2170
E-Posta proKlima@enercity.de
www.proklima-hannover.de

Arndtstraße 1 | 30167 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 43611
Faks
0511 | 168 | 43689
E-Posta 67.11@hannover-stadt.de
www.hannover.de

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19 | 30169 Hannover
Telefon 0511 | 22 00 22 | 0
		
0511 | 22 00 22 | 20 (bilgi ekibi, danışma talepleri,
				
Pzt ve Pe saat 9.00-17.00)
Faks
0511 | 22 00 22 | 55
E-Posta beratung@klimaschutzagentur.de
www.klimaschutzagentur.de
www.klimaschutz-hannover.de
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SÜRDÜRÜLEBiLiR TÜKETiM
Sürdürülebilir tüketim, gıda alışverişimizde yerellik, sezona uygunluk ve biyolojik kaliteye dikkat etmemiz anlamına
gelmektedir (bkz. örn. www.bauernmarkt-hannover.de).
Az ambalajlı alışveriş de buna dahildir. Örneğin ambalajsız
dükkan diye adlandırılan yerlerde, ürünler sizin getirdiğiniz
kaplara doldurulmaktadır.
Ayrıca sürdürülebilir ürünler satın alarak sadece üretimde
doğa ve çevreye özen gösterilmesini sağlamıyoruz. Aynı zamanda çalışanlar için adil bir ücret ve iyi çalışma koşulları
sunulmasını da sağlıyoruz.
Satın aldığımız ürünlerin birçoğu Almanya’da olduğundan
daha kötü çalışma koşulları olan ülkelerden gelmektedir.
Bu sebeple adil alışveriş, sosyal standartların korunmasını
garanti etmektedir. Adil alışveriş etiketi ve biyolojik ürün etiketi hakkında bir genel bakışı www.siegelklarheit.de veya
www.label-online.de web sitelerinde bulabilirsiniz.
Sürdürülebilir olarak üretilmiş ürünlere Welt (dünya) mağazalarından ve Bio (biyolojik) mağazalardan ve ayrıca birçok
süper marketten ulaşabilirsiniz. “Get fair! Hannover’in adil
alışveriş rehberi” broşüründe, adil ticaret kapsamındaki
ürünler sunan Hannoverli dükkanlar hakkında bilgi bulabilirsiniz (bkz. www.hannover-nachhaltigkeit.de).
Hep yeni olmak zorunda mı? Bit pazarından yapılan alışverişte veya elbise değiş-tokuş partisinde oldukça güzel parçalar
bulunabiliyor. Ayrıca arızalı bisiklet veya elektronik cihazlar
da uygun fiyata Repair Café’de tamir ettirilebilir.
Hannover’deki diğer örnekler:
FairKauf Hannover
www.fairkauf-hannover.de
AUSTAUSCH – mehr als ein soziales Kaufhaus
https://austausch-hannover.de
Oxfam Shop
https://shops.oxfam.de
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Stöbertreffs und Soziale Kaufhäuser des Werkstatt-Treffs Mecklenheide e. V.
www.werkstatt-treff.de
Internet-Gebrauchtbörse Hannover
www.hannoverteilt.de
Bauteilbörse Hannover
www.bauteilboerse-hannover.de
Offene Bücherschränke
www.hannover.de – “Offener Bücherschrank” (açık
kitap dolabı) arama kelimesi

SÜRDÜRÜLEBiLiR TÜKETiM
www.nachhaltiger-warenkorb.de adresi üzerinden sürdürülebilir tüketim ile ilgili çok sayıda öneriye
ulaşabilirsiniz.
Hannover’de sürdürülebilir projeler hakkında bilgi
edinmek isteyenler, Agenda 21 ve sürdürülebilir ofisten bilgi alabilir veya Agenda toplantısını ziyaret
edebilirler. Konuyla ilgilenen kişiler burada yılda üç
kez, çeşitli dernek ve kurumlarda faaliyet gösteren
insanlarla sohbet edebilirler.
Hannover’de sürdürülebilir yaşam hakkında bilgilere,
faaliyete geçme imkanlarına, etkinlik ve broşür bilgilerine www.hannover-nachhaltigkeit.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro
Neues Rathaus | Trammplatz 2
30159 Hannover
Susanne Wildermann
Telefon 0511 | 168 | 45078
Marion Köther
Telefon 0511 | 168 | 49838
E-Posta agenda21@hannover-stadt.de
www.hannover-nachhaltigkeit.de
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Size çevreyle ilgili en önemli konular hakkında ilgili yerlerin adları verildi. Hala cevaplanmamış sorularınız varsa,
Çevre ve Şehirde Yeşillik bilgi hattına danışabilirsiniz.
0511 | 168 | 43801 telefon numarası üzerinden Çevre ve
Şehirde Yeşillik bölümü size istediğiniz bilgileri ve çevreye uygun davranış hakkında bilgi ve öneriler sunmaktadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI /
ÇEVRE OLUŞUMU
Belirli çevre konuları hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, Çevre ve Şehirde Yeşillik bölümüne başvurabilirsiniz. Burada halk için eğitim hizmetleri sunulmaktadır.
Öncelikli hedef, çevre duyarlılığını desteklemek ve doğa
ile çevreye karşı hassas bir davranış şekli geliştirilmesi için
motivasyon sağlamaktır. Güncel konular hakkında güzel
bir bakışı “Umwelt” bilgi hizmeti sağlamaktadır. Burada
altı ayda bir Hannover belediyesinin çevre faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. “Ekolojik gezinti” ve “Müthiş su
yolları” duyusal gezintileri de çevre oluşumu ve boş zaman
değerlendirmesi için öneriler sunmaktadır.
Agenda-21- und Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover, çocuk yuvaları ve okullar için geniş kapsamlı bir eğitim hizmeti hazırlamıştır. Bununla ilgili bilgilere
www.hannover-nach-haltigkeit.de adresi üzerinden
ve “Zukunft gestalten (Geleceği tasarla)” broşüründen
ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında Kinderwald Hannover (www.kinderwald.
de) ve Waldstation Eilenriede (www.waldstation-eilenriede.de) de çok yönlü bir doğa serüven programı
sunmaktadır.

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Umweltplanung und - management
Arndtstraße 1 | 30167 Hannover
Umweltbildung
0511 | 168 | 46614
Faks		
0511 | 168 | 43689
E-Posta 67umweltbildung@hannover-stadt.de
www.hannover.de
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Kolay dilde çevre
ile ilgili öneriler

Bu kitapçıkta çevre koruması ile ilgili
öneriler bulunmaktadır.
Kitapçık Hannover belediye yönetimi
tarafından çıkartılmaktadır.
Belediyede Doğa Koruması bölümü vardır.
Bu bölümde doğa için insanlar
çalışmaktadır.
Doğaya örneğin şunlar dahildir:
• Nehirler ve göller.
• Üstünde yürüdüğümüz ve besinlerimizi
ektiğimiz toprak.
• Tüm ağaçlar ve çiçekler.
• Tüm insanlar ve hayvanlar.

Doğayı korumak şu anlama gelmektedir:
• i nsanlar doğayı korumalıdır.
• i nsanlar doğayı kirletmemelidir.
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Hedef, doğanın sağlıklı kalmasıdır.

Insanlar ve hayvanların da sağlıklı
kalabilmesi için.
Herkes iyi yaşayabilmelidir.
Hannover’deki insanlar doğayı korumak
için çok şey yapabilirler.
Örneğin:
• Daha fazla bisiklet sürmek
ve yaya gitmek.
• Eşyaları uzun süre kullanmak
ve tamir etmek.
• Daha az çöp yapmak ve çöpü ayırmak.
• Çöpü tuvalete atmamak.
• Su ve elektriği tasarruflu kullanmak.

Doğa ile ilgili sorularınız mı var?
Öyleyse Stadt Hannover halk telefon
hattını arayın.

☎ 0511 - 168 4 38 01.
15

Kişisel notlar
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Bilgi hattı
Çevre ve Şehirde Yeşillik

0511 | 168 | 43801
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(Lütfen işaretleyin)

Diğer:

Who is who ... Umwelt und Entwicklung in Hannover
Ökologische Rundgänge in und um Hannover
Grünes Hannover
Fahrradkarte Julius-Trip-Ring
fairführer – Programm für nachhaltiges Leben

Bilgileri gönderin

Lütfen bana aşağıdaki

30167 Hannover

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bürgerservice & Öffentlichkeitsarbeit
Arndtstraße 1

lütfen pul
yapıştırın

Gönderici

Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit
Arndtstraße 1
30167 Hannover
Telefon: 0511 | 168 | 43801
Faks:
0511 | 168 | 42914
E-Posta: umweltkommunikation@hannover-stadt.de
www.hannover.de
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Gönüllü bir iş mi arıyorsunuz?
Gönüllü olarak çalışmak istiyorsanız, Hannover gönüllüler
merkezimize gelmeniz yeterlidir. Burada danışmanlarımız
sizinle birlikte gelecekteki faaliyetlerinizi planlarlar. Size
ücretsiz danışmanlık sunmakta ve 1.000’in üstünde faaliyet
alanı içinden sizin için uygun olanı tavsiye etmekteyiz. Çok
sayıda toplumsal proje yeni gönüllüleri memnuniyetle beklemektedir. Bizi arayın veya ziyaret edin. Gönüllüler merkezini
Hannover’in merkezinde, Platz der Weltausstellung’ta, üstra
müşteri merkezinin 2. katında bulabilirsiniz. Pzt - Pe saat 10
- 18 arası ve Cu saat 10 - 16 arası bize ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı
bilgi için: www.fwzh.de.
Ziyaretinizi memnuniyetle bekliyoruz.

Freiwilligenzentrum Hannover
(Hannover gönüllüler merkezi)
üstra müşteri merkezinde
Karmarschstraße 30-32 | 30159 Hannover
Telefon 0511 | 300 344-6
Internet www.fwzh.de

Ve tüm diğer sorular için ...

... Hannover belediyesinin web sitesine göz atabilirsiniz:
www.hannover.de. Burada çevre önerileri broşürünü Türkçe, Rusça ve Ingilizce dillerinde de bulabilirsiniz.
Arama kelimeleri yardımıyla hızlı bir internet araması için
BürgerBeratungsSystem (Halk Danışma Sistemi – BBS) hizmeti uygundur.
Ayrıca Bürgerbüro der Stadt Hannover de size şehirde ve yönetim konularında kılavuz olarak yardımcı olmaktadır. Burada kamusal konular hakkında bilgi alabilir, kapsamlı bilgi
materyallerine erişebilir ve eleştiri, uyar ve öneriler için ilgili
muhatap kişileri bulabilirsiniz.
Bürgerbüro der Landeshauptstadt Hannover
Rathaus | Zimmer Nummer 76a
Trammplatz 2 | 30159 Hannover
Telefon 0511 | 168 | 45252
Faks
0511 | 168 | 45096
E-Posta buergerbuero@hannover-stadt.de
Görüşme saatleri Pzt-Pe
			
Cu

saat 8.30 – 16.00
saat 8.30 – 13.00
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Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER
FACHBEREICH UMWELT UND STADTGRÜN
BÜRGERSERVICE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Arndtstraße 1
30167 Hannover
Telefon: 0511 | 168 | 43801
Faks: 0511 | 168 | 42914
umweltkommunikation@hannover-stadt.de
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