
ÇÖP AYIRMAK ÇOK KOLAY!

Neleri içerir?

Metal, plastik ve meşrubat ambalajları, yoğurt 
kapları ve konserve kutuları gibi bileşik malzemeler-
den oluşan  ambalajlar, plastik torba, plastik folyo, 
şampuan ve duş jeli ambalajları, sprey kutuları, diş 
macunu tüpü vs. gibi tek kullanımlık ambalajlar.

Neleri içerir? 

Disket, hijyenik malzemeler, seramik, küçük hayvan  
yataklığı, porselen, elektrikli süpürge torbası, ayna,  
duvar kağıdı artıkları, video kasetler, çocuk bezleri,  
sigara külü ve izmaritleri vs. gibi değerlendirile-
meyen çöpler.

Neleri içerir? 

Ekmek, et ve yemek artıkları, yeşillik, kahve  filtresi,  
kağıt havlu, ağaç yaprakları, çay poşetleri, kesilmiş 
çiçeklerle saksı çiçekleri, bozulmuş gıdalar  
(ambalajsız), ambalaj olarak kullanılmış gazete  
kağıtları vs. gibi mutfak ve bahçe çöpleri.

Neleri içerir?

Mektup zarfları, broşürler, kitaplar, hediye  
kağıtları, kataloglar, prospektüsler, gazeteler,  
dergiler vs. gibi eski kağıt ve kağıttan  
ambalajlarla karton ve kartonajlar.

Neleri içerir? 

Tava, bilgisayar, televizyon, bisiklet, buzdolabı,  
ev eşyaları, döşek, halı, döküm çanak çömlek.

Başvuru telefonu: 0331 6617166 
E-posta: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

Neleri içerir?

Yatak örtüleri, nevresimler, kayışlar, el çantaları,  
havlular, gömlekler, pantalonlar, şapkalar, bezden  
oyuncak hayvanlar, yastıklar, kazaklar, ayakkabılar, 
tişörtler, masa örtüleri ve perdeler.

Neleri içerir? 

Cam şişeler ve konserve kavanozları

Önemli: Eski camlar renge göre ayrılmalıdır.  
Mavi ve kırmızı camlar yeşil cam için öngörülen  
konteynere atılır.

Neleri içerir?

Eski boya, cila, ilaç, yağ ve piller, yazıcı mürek kep  
kartuşları, enerji tasarruflu ampüller, fotoğraf 
kimyasalları, evlerde kullanılan kimyasallar, böcek 
ilaçları, çözücü maddeler, temizlik malzemeleri. 

Atmaktansa kullanmaya devam etmek!

Kullanılmış ama tam anlamıyla sağlam eşyaları  
başka larına hediye ediniz, değiş tokuş yapınız  
veya teklif ediniz.

Ücretsiz İnternet pazarı: 
www.geben-und-nehmen-markt.de

Ambalajlar (Sarı Çöp Bidonu/Sarı Çöp Torbası) Artık Çöp (Siyah Çöp Bidonu) Biyo Çöp (Kahverengi Kapaklı Siyah Çöp Bidonu)

Kağıt (Mavi Çöp Bidonu) Çöplük Ev Eşyaları /  
Büyük Elektronik Aletler / Hurda

Eski Giyisiler / Ayakkabılar 
(Eski Giyisi Konteyneri)

Cam (Cam Konteyneri) Sağlığa Zararlı Maddeler (Sağlığa Zararlı Madde Aracı, 
Sağlığa Zararlı Madde Kabul Yeri)  

Al – Ver Pazarı / Değiş Tokuş Borsası
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