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Gri Renkli Diğer Çöpler Bidonu (Gri 
Bidon) 
 
Bebek bezleri, kirli kağıt mendiller, 
elektrikli süpürgelerin toz torbaları, hijyen 
ürünleri, sentetik çoraplar, temizlik 
bezleri, sigara izmaritleri, seramik, sokak 
çöpü, toprak tencereler, keçeli kalemler, 
tükenmez kalemler, çakmaklar, halıfleks 
artıkları, ev içi onarım işlerinden artıklar, 
ampül, vs. 
 

Çöpler olduğu gibi çöp bidonuna atılamaz. Çöp torbaları/çöp 
poşetleri kullanılmalıdir!  
Çop torbaları marketlerde satın alınabilir. 

 

Organik Çöpler Bidonu 
(Kahverengi bidon) 
 
Mutfak çöpleri 
Sebze ve meyve, kahve posası 
ve kahve filtreleri, çay ve çay 
filtreleri, güney bölgelerde 
yetişen/tropikal meyvelerin 
kabukları, ekmek artıkları, 
yumurta kabukları, fındık kabukları, bozulmuş gıda maddeleri, 
pişirilmiş yemek artıları, kemikler, et ve balık artıkları, kağıt 
bezler 
Bahçe çöpleri 
Kesme çiçek artıkları, ağaç ve çalı kesiminden kalan artıklar, 
ağaç yaprakları, yabani taze baharatlar, saksı toprağı, ağaç 
unu ve (işlenmemiş) ahşap yünü, hayvan tezeği (saman, kuru 
ot, ağaç talaşı) 
Çöpler olduğu gibi çöp bidonuna atılamaz. Organik çöpler 
bidonuna özel organik çöp poşetleri kullanılmalıdır - örneğin 
kağıt veya mısırdan üretilmiş olan. Marketten satın alınabilir! 
Normal plastik malzemeden yapılmış çöp poşetleri organik 
çöp için kullanılamaz! 

 
 

Kağıt Çöpü Bidonu (Mavi Bidon) 
 

Kağıt, sert kağıt, kartondan 
ambalajlar, gazete, dergi, katalog, 
kitap, reklam kağıtları, grafik 
kağıtlar, büro ve idari işlerde 
kullanılan kağıtlar 
 

Kağıt çöpü bağlanmadan (ve çöp 
poşeti kullanmadan!) kağıt çöpü 
bidonuna konulmalıdır. Sert kağıtttan oluşan büyük parçalar 
önce küçük parçalar halinde yırtılmalıdır. 
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Sarı Renkli Değerli Maddeler Çuvalı 
(Sarı Çuval) 
 

Metal: Konserve kutuları, meşrubat 
kutuları, folyolar, alüminyumdan 
kapak ve kaseler, sprey kutuları 
Bileşik Malzeme: Meşrubat ve süt 
kartonları, vakumlu ambalajlar, blister 
ambalajları 
Plastik: Çamaşır ve bulaşık 
deterjanları, temizlik ve vücut bakım malzemelerinin 
bulunduğu plastik şişe ve kutular, köpüklü plastikler, plastik 
torba, paketleme folyoları, margarin ve yoğurt kutuları, 
köpüklü plastikten meyve ve sebze kaseleri, ambalaj stiroforu 
... 
Sarı çuval belediyedeki danışma masasından bedava temin 
edilebilir! 
 

 

Cam Konteyneri 
 

Boş(!) içecek şişeleri, cam 
kavanozlar, reçel kavanozları, 
ecza ürünleri için kullanılan cam 
kaplar. Camdan hardal kapları ve 
diğer cam ambalajlar. 
 

Sprockhövel'in birçok yerinde cam konteyneleri vardır (bkz. 
Çöp Alfabesi). Eski camlar orada renklerine göre ayrılarak 
atılmalıdır. Konteynere cam atmak sadece belli saatlerde 
izinlidir! Camlar boş olmalıdır. 
  

Hacmi Büyük Eşyaların Toplanması 
 

Akvaryum, bisiklet, pervaz, gardırop, perde kornişi, bahçe 
aleti, bahçe ızgarası, cimnastik aleti, stor perdesi, çocuk 
oyuncağı, bebek arabası, sandık, hayvan kafesi, valiz, abajur, 
yatak için lata ızgara, merdiven, açılır kapanır sandalye, 
linolyum yer muşambası, döşek, her türlü mobilya, raf, kızak, 
kayaklar, güneş şemsiyesi, ayna, halı, kaplama halı karoları, 
çamaşırlık, çamaşır sepeti, ... 
 

Toplanılacak olan hacmi büyük eşyalar en geç toplanacağı 
günden 8 gün önce Yurttaşlar Dairesi'ne bildirilmelidir. Her 
(birbirine bağlı) parça için ayrıca bir harç pulu (kırmızı renkli 
etiket) satın alınmalıdır. Bir etiketin ücreti 1 €'dur. Etiketler 
kolayca görünecek şekilde önce bildirilmiş olan parçaların 
üzerine yapıştırılmalıdır. 
Hacmi büyük eşyaları toplama tarihleri çeyrek yılda bir olur! 
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Büyük Elektrikli Aletler, Buz Dolabı/Derin Dondurucuların 
Toplanması 
 

Belediye (örneğin televizyon, ocak, fırın gibi) büyük elektrikli 
aletleri ve buz dolabı/derin dondurucuları belli tarihlerde ev 
ve ikamet edilen özel arazilerden toplar (bkz. Çöp Alfabesi). 
 

Aynı hacmi büyük eşyalarda olduğu gibi bu aletlerin 
toplanmaları toplama tarihinden  en geç 8 gün önce 
Yurttaşlar Dairesi'ne bildirilmelidir. Her parçaya Yurttaşlar 
Dairesi'nde satın alınabilen bir etiket (1€) yapıştırılmalıdır. 
Alternatif olarak bu aletler ücretsiz olarak Schwelmer Str. 60, 
45549 Sprockhövel adresinde yerleşik olan Büttner + Saure 
firmasına teslim edilebeilir. 
 

 

Evlerde Biriken Zararlı Maddeler İçeren Artıklar 
 

Boyalar, cilalar, ağaç işlem maddeleri, içinde artıklar bulunan 
metal kutular, laboratuvar ve kimyasal artıkları, kimyasal bitki 
koruma ilaçları, çözeltiler içeren ürünler, floresan lambalar, 
cıva içeren ürünler, kondansatörler, transformatörler, sprey 
kutusu, evde / hobi işlerinde / araba temizliğinde kullanılan 
özel maddeleri, dezenfeksiyon / zararlılarla mücadele / su 
geçirmez hale getiren / güveye karşı koruma maddeleri, eski 
piller, eski yağlar, küçük elektrikli aletler, ... 
 

Sprockhövel'de bulunan toplama alanlarından toplanır (bkz. 
Çöp Alfabesi). 
  

Zararlı madde içeren (zehirli) şeyler satın alındıkları 
dükkanlara da geri verilebilir. Eski piller için her markette 
toplama kutuları bulunmaktadır. 
 

 

Yeşil Çöplerin Toplanması 
 

Kuru otlar, bahçe artıkları/yabani otlar      
 
Tarihler (saat 10:00 ile14:00 arası):                                                    
08 Nisan, 13 Mayıs, 02 Eylül, 21 Ekim 
Kuru otun toplanması: 03 Kasım ve 17 Kasım 
 
Teslim edilen yerler: Bildirilen tarihlerde belediyede veya 
Glück-Auf-Halle halinde (Dresdener Strasse sokağı, tenis 
kordlarının  önündeki park alanında) 
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Sprockhövel Kenti Çöp Toplama Takvimi 2018 

 

İŞARETLERİN AÇIKLANMASI 

 Diğer Çöp (Semt 1 - 5) - Gri renkli çöp bidonu toplanır. 
 Organik Çöp (Semt 1 - 5) - Kahverengi renkli çöp bidonu toplanır. 
 Kağıt (Semt 1 - 5) - Mavi renkli çöp bidonu toplanır. 
 Sarı Çuval (Semt 1 - 5) - Sarı renkli çuvallar toplanır. 

SA Zararlı Maddelerin Toplanması - Zararlı madde içeren şeyler Sprockhövel'in belli toplama 
noktalarında teslim edilebilir. 

GA Yeşil Çöplerin Toplanması - Yeşil kesim artıkları Sprockhövel'in belli toplama noktalarında 
teslim edilebilir. 

SP Hacmi Büyük Eşyalar (Semt 1 - 2) - Bildirilmiş ve üzerine kırmızı renkli pul yapıştırılmış hacmi 
büyük eşyalar toplanır. 

E+K Elektrikli Aletler ve Buzdolapları - Bildirilmiş ve üzerine kırmızı renkli pul yapıştırılmış elektrikli 
aletler ve buzdolapları  toplanır. 

 Noel Ağacının Toplanması (Semt 1 - ) - Bildirilmiş noel ağaçları toplanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


