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SAYFALAR DOLUSU AKILLI SAYFA.

WBM’de oturmanız çok güzel. Bu sayede büyük bir konut inşaatı şirketinin birçok avan-
tajından yararlanabilirsiniz. Örneğin rehber serimizden. Kiracılarımıza, ikamet ve yaşam 

kalitelerini iyileştirmeleri, sorunları önlemeleri ve masraflardan tasarruf etmeleri için birçok 
yararlı ve değerli ipucu veriyoruz. Bugünkü çöp konusu, tipik, günlük bir konudur. İlerideki 

sayfalarda size, çöp çıkmasını nasıl önleyeceğinizi, çöpü nasıl doğru ayırabileceğinizi ve 
bu sayede paranızın nasıl cebinizde kalabileceğini gösteriyoruz. Sizin için, çevre ve iklim 
için bu güzel bir şeydir. Bu rehberin ortasında, çöp ayırmakla ilgili küçük bir ödüllü oyun 

bulacaksınız.

İrtibat: Martina Kubisch
Kurumsal İletişim Departmanı
Dircksenstraße 38 , 10178 Berlin
Telefon: 030. 2471 4169
info@wbm.de
www.wbm.de

Güncelleme: 12/2015
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Çöp satın almayın. Evinizden ne kadar az atık çıkarsa, çevre ve işletme masraflarınız için o kadar 
iyi olur. Onun için mümkün olduğu kadar çok atık çıkmasını engellemeye özen gösterin. Bu 
bazen sanıldığından daha kolaydır.

ATIKLARIN ÖNLENMESİ

BENDE BUNA YER YOK!
Atık önlemeye daha alışverişten önce başla-
mak gerekiyor. Yanınıza alışveriş çantası ya da 
torba alın ve dükkanlardaki plastik poşetlerden 
kaçının. Mümkün olduğu kadar taze gıda 
alın. Bu sadece sağlıklı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda da ambalaj atığından tasarruf sağlar. 

Bu arada gereksiz dış ambalajları doğrudan 
dükkanda da atabilirsiniz. Çok kullanımlık am-
balajlar ve dolum paketleriyle de atık çıkmasını 
engelleyebilirsiniz. Şimdi sizin de aklınıza 
hemen birkaç şey geleceğinden eminiz. Bilinçli 
alışverişte iyi eğlenceler dileriz!
İpucu: Bilinçli alışverişle atıktan kaçının.
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EV ATIKLARI , 
ARTIK ATIKLARDIR.

Ev atığı bidonuna, sanılandan çok daha az şey atılmalıdır. Atık ayırma ve geri kazanım 
çevremizin korunmasını sağlamaya başladığından beri, gri bidon yalnızca artık atıklar atılıyor. 
Yani kağıt, cam kaplar, değerli maddeler, biyolojik atıklar ve elbette zararlı maddeler ve özel 
atıklar değil. Atıkları ayırırken buna bilinçli olarak dikkat ederseniz, yalnızca çevrenize değil, 
kendi cüzdanınıza da bir iyilik yapmış olursunuz.
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GRİ BÖLGEDEN ÇİKİN.
Deneyimli Berlin çöpçülerinden, ortalama ne 
kadar çöpün gri bidona girdiğini ve bunların 
ne kadarının yanlış yerde bulunduğunu 
göstermelerini istedik. Çoğu Berlinli bilinçle 
çöplerini ayırdığı halde gerçek artık çöp 
oranının çok düşük olması şaşırtıcı. Burada en 
çok değerli maddeler bulunuyor. Ama ikinci 
sırada da çokça kağıt ve kartonun yanı sıra 
şişeler ve cam kaplar var. „Gri bölgede” biyolojik 
atıklar bile var. Gri bidonun içinde daha başka 
ne bulunduğunu gördünüz mü? Tasarruf 
potansiyeli. Birçok insanın aklında hala evsel ya 
da artık çöpler, atıkların en büyük bölümünü 
oluşturduğu fikri var. Biz bunun farklı 
olduğunu biliyoruz. Mutfakta kullanılan özel 
çöp kutuları sayesinde bugün çöp ayırmak 
çocuk oyuncağı ve temiz bir iş. Çöp ayırırken 
ve işletme masrafından tasarruf ederken iyi 
eğlenceler dileriz!

GRİ BİDONA NELER ATILIR?

ARTIK ÇÖP:
• Hijyen ürünleri
• Hijyen kağıtları
• Bebek bezleri
• Elektrikli süpürge torbaları
• Süprüntü, süpürme artıkları
• Kül ve kül tablası içerikleri
• Hayvan kumları
• Duvar kağıtları
• Bulaşık
• Fotoğraflar
• Kirli ya da kaplamalı kağıt
• Kirli folyolar
• Kurumuş boya
• Ayna ve pencere camları

EVSEL ATIKLAR – ARTIK ÇÖPLER SANILANDAN AZDIR.

AYRIMA İŞLEMİ İŞLETME 
MASRAFLARINDAN TASARRUF 
SAĞLAR.
Artık çöplerin gri bidonla bertaraf 
edilmesinin, geri kazanım maddelerinin ve 
biyolojik atıkların bertarafına göre çok daha 
pahalıya geldiğini biliyor muydunuz? Yani 
geri kazanılabilen tüm atıklar uygun şekilde 
atıldığında, çöp toplama masrafları da aynı 
şekilde düşüyor.
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TONLARCA DEĞERLİ MADDE.
HA TURUNCU, HA SARI .
Değerli maddelerin payı, özel konutlarda 
da gittikçe artıyor. Neredeyse her şey 
plastikle paketleniyor: Elektronik cihazlar, 
sucuk, peynir, sebze ve meyve. Burada bir 
poşet, orada bir poşet. Reklam broşürleri 
bile folyoyla kaplanıyor. Neredeyse bütün 
kaplar plastikten, metalden ya da karma 
malzemelerden yapılıyor. Günlük alışverişlerde 
bundan kaçınmak çoğu zaman imkansız. Bu 
nedenle 2013 yılından beri turuncu bidon, 
geri kazanılabilen bu değerli maddelerin 
toplanmasında sarı bidona yardımcı oluyor. 
Örneğin eski ambalajlardan ve poşetlerden 
yeni ambalajlar ve poşetler üretiliyor.

ÇEVRENİN HATIRINA.
İster turuncu, ister sarı olsun, değerli madde 
bidonları sayesinde evsel çöplerin yükünü 

ciddi oranda hafifletebilir ve daha fazla geri 
kazanıma kat-kıda bulunabilirsiniz. Böylece 
değerli hammaddelerin israfı önlenebilir ve 
yeni üretimin neden olduğu CO2 emisyonu 
büyük ölçüde azaltılır. Çevrenin koru-ması 
kendi dört duvarınızın arasında başlar. Ve 
gerçekten çocuk oyuncağıdır.

ÇÖP ÇIKMASINI ÖNLEYIN VE 
DEĞERLİ MADDELERI GERİ 
KAZANIN.
• Çöp çıkmasını önlemenin ve çevreyi ve 

iklimi korumanın en iyi yolu elbette çok 
kullanımlık ürünlerdir. 

• Tekrar kullanılabilen depozitolu şişeleri 
tercih edin. 

• Küçük bir ipucu: Depozitolu şişelerde ve 
camlarda satılan şarap, süt ve meyve 
suları bile var. 
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Dikkat: Şimdiye kadar yalnızca SARI BİDONA 
atabileceğiniz plastikler, metaller ve karma 
malzemeler 2013’ten itibaren  TURUNCU 
BİDONA da atılabiliyor. Yani artık geri 
kazanılabilen değerli maddeler için daha fazla 
yeriniz var. 

Piller, enerji tasarruflu lambalar, elektronik 
cihazlar, tekstil ürünleri, veri taşıyıcıları, ahşap 

… artık turuncu bidona atılmayacak.    Lütfen 
bu atıkları geri kazanım meydanlarında, 
dükkanlarda ya da büyük çöplerde bertaraf 
edin. Konuyla ilgili ayrıntıları bu broşürün 
sonraki sayfalarında bulabilirsiniz. Neyi, nereye 
atacağınızdan emin olamıyorsanız da Berlin 
çöp toplayıcılarının internet sayfalarından bilgi 
alabilirsiniz: 
www.bsr.de ve www.alba.info

TURUNCU BİDONA NELER ATILIR?

DEĞERLİ MADDELER 
METAL,ÖRNEĞIN:
• İçecek kutuları
• Konserve kutuları
• Şişe kapakları
• Tencereler, çatal-kaşık
• El aletleri
• Vidalar
• Alüminyum folyolar
• Alüminyum kaplar

KARMA MALZEMELER, ÖRNEĞIN
• İçecek kartonları
• Vakumlu kahve ambalajları

SARI BİDONA NELER ATILIR?

DEĞERLİ MADDELER 
PLASTIKLER,ÖRNEĞIN:
• Yoğurt kapları
• Margarin kapları
• Plastik şişeler
• Sulama kapları
• Plastik kaseler
• Oyuncaklar
• Folyolar, örn. sarma folyoları, plastik poşetler
•  Köpük, örn. gıda maddeleri için köpük 

kaplar

ÇÜNKÜ BUNA DEĞERSINIZ
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KAĞIT MAVIYI SEVER.

KAĞITLARINIZ LÜTFEN!
Teşekkürler! Eski kağıtları mavi bidona attığınız 
için her yıl Grunewald’ın tamamında bulunan-
dan daha fazla ağacın hayatı kurtulabilir. Kağıt 
yaklaşık 5 kez tekrar kullanılabilir ve ormanları 
gereksiz yere kesilmekten kurtarır. Mavi bidona 
kadar yaptığınız her „yürüyüşle”, kağıt üretimi 
için daha az ağaç tüketilmesini sağlarsınız. Eski 
kağıtları kesin olarak artık çöplerden ayırın. İs-
ter günlük gazete, un kesesi, yumurta kartonu 
veya koli olsun: Geri kazanılabilen her kağıt 
parçası çevreye yarar sağlar. Kağıt ürünleri satın 
alırken % 100 geri kazanılmış, üzerinde mavi 
çevre meleğinin olduğu kağıdın kullanıldığı-
na dikkat edin. Grunewald’da ve diğer yeşil 
ormanlarda yapacağınız bir sonraki yürüyüşte 
iyi eğlenceler dileriz!

MAVI BIDON IÇIN BEYAZ ÜZERINE 
SIYAHLA YAZILMIŞ IPUÇLARI:
• Mavi bidonda yer açmak için lütfen 

kolileri yırtın.
• Kirli gıda maddesi ambalajları, duvar 

kağıdı artıkları, hijyen kağıtları ve 
kaplamalı kağıtlar evsel atık bidonuna 
atılır.

• Meyve suyu kartonları değerli madde 
bidonuna girer.

• İyi korunmuş kitaplar harika birer hediye 
ya da bağış olabilir.

MAVI BİDONA NELER ATILIR?

KAĞITLAR:
• Gazeteler
• Dergiler
• Broşürler
• Kartonlar
• Kitaplar
• Yumurta kartonları
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CAM GERİKAZANIMI
RENKLI YA DA BEYAZ.

CAMIN ŞEREFINE!!
70’li yıllardan beri birçok insan cam atıklarını 
geri kazanıma vermeyi doğal kabul ediyor. 
Bu sayede, % 100 geri kazanıma uygun olan 
bu önemli hammaddeden yeni cam şişeler 
ve çok çeşitli camlar üretilebiliyor. Bu sayede 
kaynaklardan çok ciddi tasarruf sağlanabiliyor, 
enerji tüketilmiyor ve yeni cam üretilirken çok 
yüksek olan CO2 emisyonu azaltılıyor. Bugün 
eski camlar çok rahat bertaraf edilebiliyor. Şeh-
rin her yerinde bulunabilen konteynırların yanı 
sıra, Berlin’deki arka avlularda iki cam bidonu 
bulunuyor: Biri beyaz cam, biri renkli cam için.

CAM GERİ KAZANIMI . NASIL 
YAPACAKSINIZ?
• Cam bidonlarına yalnızca kap olarak 

kullanılan camlar atılmalıdır: Şişeler ve 
cam konserveler.

• Beyaz cam bir bidona, renkli cam diğer 
bidona atılıyor.

• Lütfen kapakları çıkarın ve değerli madde 
bidonuna atın.

• Reçel, bebek maması kavanozlarını ya da 
benzerlerini önceden çalkalayın.

• Pencere camları, aynalar vs. evsel atık 
bidonuna atılmalıdır. 

Bu arada: Lütfen eski camları akşam geç saatte 
ya da gece atmayın. Böylece yalnızca çevreyi 
değil, komşuların sinirlerini de korumuş 
olursunuz.

CAM BİDONA NELER ATILIR?

RENKLI/BEYAZ CAM
• İçecek şişeleri
• Sirke/Yağ şişeleri
• Konserve kavanozları
• Reçel kavanozları
• Bebek maması kavanozları
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ORGANİK ATIKLAR
SONUNA KADAR ORGANİK.

BİYOLOJİK DÖNGÜ BÖYLE 
TAMAMLANIYOR.
Berlin’deki tüm konutlarda biyolojik bidonlar 
bulunuyor. Bu, Berlin Atık Kanunu’nun bir 
şartıdır. Çünkü biyolojik atıkların bertaraf 
ve değerlendirme maliyetleri çok düşüktür. 
Yiyecek artıkları ve çiçekler, muz kabukları ve 
kahve filtreleri … doğal gübre haline getiriliyor. 
Bu da bahçecilikte ve tarımda, sebzelere, 
meyvelere ve bitkilere iyi bir besleyici toprak 
sağlamak için gübre olarak kullanılıyor. Bu 
arada bahçeniz ya da balkonunuz için doğal 
gübreyi doğrudan Berlin’deki geri kazanım 
meydanlarından da satın alabilirsiniz. İster 
hayvani, ister bitkisel kökenli olsun, her evde 
günlük olarak birçok organik atık ortaya çıkar. 
Biyolojik atıklar doğru bertaraf edildiğinde, 
insanlar ve hayvanlar için yeni yiyecek 
yetişmesini destekler. Döngüyü tamamlayın ve 
kahverengi bidonu kullanın.

PLASTİK POŞETLERİN BİYOLOJİK 
BIDONDA İŞİ YOK!
• Lütfen biyolojik atıklarınızı gazeteye ya da 

kağıt havluya sarın. 
• Artık ayırma ve bertaraf işlemine yardımcı 

olan, organik olarak çürüyebilen torbalar 
var. Her Şey Organik Mi Ne?

BİYOLOJİK BİDONA NELER ATILIR?

ORGANİK ATIKLAR:
• Meyve/Sebze artıkları
• Yemek artıkları (pişmiş dahil)
• Çay/Kahve filtresi
• Yumurta kabukları
• Çiçekler
• Bahçe atıkları
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İŞTE SIZE ÖZEL ÇÖP OLARAK BERTA-
RAF EDILMESI GEREKEN TEHLIKELI 
ATIKLARA BAZI ÖRNEKLER: 
• Asitli işleme ve ahşap koruma maddeleri
• ilaçlar
• asbestli çimento atıkları
• piller ve aküler
• fren sıvısı
• dezenfektan ve deterjan
• gübre
• enerji tasarruflu ve flüoresan lambalar
• boyalar ve cilalar (katılaşmamış)
• antifriz
• fotoğraf kimyasalları
• tutkallar (katılaşmamış)
• kozmetik ürünleri (kurumamış)
• çözücüler ve incelticiler
• motor, vites ve hidrolik yağı
• yağ filtreleri ve yağlanmış temizlik bezleri
•  bitki koruma ve böcekle mücadele 

maddeleri
• deterjanlar
• cıvalı termometreler
• asitler ve bazlar
• sprey kutuları

LÜTFEN ÖZEL ÇÖPLERİNİZİ BİR GERİ 
KAZANIM MEYDANINA GÖTÜRÜN! 
Örneğin piller ve ilaçlar gibi zararlı madde 
içeren bazı atıkları satın aldığınız yere de teslim 
edebilirsiniz.

ÖZEL ATIKLAR – SORUNLU 
DURUMLAR İÇİN ÇÖZÜMLER.

ÖZEL ATIKLAR – ASLA ÇÖP 
KUTUSUNA YA DA TUVALETE 
ATMAYIN!

TEHLİKE TESPİT EDİLDİ. TEHLİKE 
ENGELLENDİ.
Özel konutlardan yalnızca küçük miktarlarda 
özel çöp çıksa da çöp bidonlarının hiç birine 
atılmaması gerekir! Bu çöpler sağlığımız ve 
çevre açısından son derece tehlikelidir. Bu 
nedenle bunlar sorunlu atık, zararlı madde 
atığı, tehlikeli atık vs. olarak adlandırılıyor. 
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EVİNİZE GÜÇLÜ ADAMLAR GETİRİN.
Mobilya, televizyon, döşek vs. gibi çürüğe 
çıkan ve ağır eşyalar ne olacak? Ağır çöplerin 
caddeye atılamayacağı çok açık. Bunu 
yaparken yakalanırsanız, ağır cezalar alırsınız. 
Aynı şekilde bunları bina koridorlarına, bodrum 
boşluklarına ve çöp bidonlarının çevresine 
bıraktığınızda da yine paranız gider. Bunların 
bertaraf masrafları tüm kiracılara bölüştürülür, 
bu da komşuluk ilişkilerine pek faydalı olmaz. 
Büyük çöplerinizi güçlü adamların teslim 
almasını sağlayın. Bu iş bedava olmasa da 
doğru bertarafın garantisidir. Büyük çöplerini 
(diğer atıklarla birlikte) kendisi geri kazanım 
meydanlarına götürenler, masraftan tasarruf 
edebilir. Kısa süreliğine bir araç ödünç 
aldıklarında bile. Büyük çöpler, bertaraf fiyatları, 

nelerin alındığı ve geri kazanım meydanları 
hakkında ayrıntıları BSR’den öğrenebilirsiniz, 
bkz. solda.

BSR HİZMET MERKEZİ
Tel.: 030 7592 - 4900
Ptesi – Cuma 7-19
saatleri arasında
Ctesi 8-14 saatleri
arasında ya da
kolayca internetten:
www.bsr.de

BÜYÜK ÇÖPLER
ISMARLANDI VE ALINDI.
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KENDİ İŞİNİZİ KENDİNİZ GÖRÜN
İşe kendiniz el attığınızda maliyet düşer. 
Büyük çöplerinizi, özel çöplerinizi (kısmen), 
inşaat molozlarını, bahçe atıklarını, elektronik 
ürünleri, enerji tasarruflu lambaları … ve 
bidonlara atılmaması gereken ya da sığmayan 
her şeyi doğrudan BSR’nin geri kazanım 
meydanlarından birine götürün. Bunun 
için para ödemeniz gerekmiyor. Hatta bazı 
meydanlarda zararlı madde içeren özel 
atıklarınızdan bile kurtulabilirsiniz. Eğer 
kendinize ait bir aracınız yoksa, bir komşunuzla 
işbirliği yapın ve hesaplı bir çöp aracı ortaklığı 
yaparak bir nakil aracı kiralayın.

GERİ KAZANIM MEYDANINA DOĞRU 
BİR GEZİ
Böyle küçük bir „gezi” sadece pratik değil, 
aynı zamanda da heyecanlı ve eğiticidir. 
Birçok insan, devasa atık miktarlarını görünce, 
çöpe atmanın bir alternatifi olup olmadığı 
konusunda kafa yormaya başlamıştır. Çöp 
çıkmasını engellemek işin sadece bir yanı. 
Sayfayı çevirdiğinizde diğer ilginç olanakları 
size tanıtacağız.

GERİ KAZANIM MEYDANLARI
Geri kazanım meydanlarının adreslerini inter-
nette www.bsr.de altındabulabilirsiniz.

GERİ KAZANIM MEYDANLARI –
BERLIN SIZE YER AÇIYOR.
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BAĞIŞLAYIN, 
SATIN YA 

DA TAKAS EDİN.
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ÇÖPE ATMAYIN, TİCARETİNİ YAPIN!
İşinize yaramayan birçok şey sayesinde 
başka birini sevindirebilirsiniz. Hatta para bile 
kazanabilirsiniz. Her evde her zaman artık 
sevilmeyen, iyi korunmuş şeyler bulunur. Yerini 
düz ekrana bırakmak zorunda kalan küçük 
televizyon. Yeni kurulan aileye küçük gelen 
buzdolabı. En son modaya yer açmak zorunda 
kalan geçen sezonun giysileri vs. vs.

ÇÖPE ATILAMAYACAK KADAR İYİ 
ŞEYLER. PEKİ AMA NE YAPMALI?
Yakın çevrede ve internette, ayırdığınız her 
şeyi bağışlayabileceğiniz, hediye ve takas 
edebileceğiniz ya da satabileceğiniz birçok yer 
bulabilirsiniz. BSR’nin internet sayfası  
www.bsr.de adresinde sosyal mağazanın 
adresi ve bir de çevrimiçi takas ve hediye 
pazarı bulabilirsiniz. Birçok gazete ve haftalık 
dergi çevrimdışı ve çevrimiçi ürün sunma 
olanağı sunuyor. Bir de sosyal ağlarınızda 
çevrenize ya da „normal” yolla arkadaşlarınıza 
ve tanıdıklarınıza sorun. İyi durumdaki giysileri, 

mobilyaları, elektronik ürünleri, bisikletleri, 
yemek takımlarını, tencereleri atılmaktan 
„kurtarmanın” çok fazla yolu var. Peki sizde 
neler var?

İPUCU
• Bit pazarları
• ebay küçük ilanları
• „İkinci el“
• Facebook
• Takas borsaları
• Sahaflar
• İkinci el mağazaları
• Sosyal mağazalar
• Eski giysi konteynırları
• Bisikletleri, elektronik ürünleri ya da 

mobilyaları elden geçiren hobiciler ve 
küçük dükkanlar vs.

YENİDEN DEĞERLENDİRME
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DİĞER 
REHBERLERİMİZİ 
TANIYORMUSUNUZ? 

BESTELLEN SIE  
IHREN RATGEBER UNTER:
030. 24 71 41 69
oder info@wbm.de

REHBERİNİZİ SİPARİŞ EDİN:
030. 24 71 41 69

info@wbm.de

KÖPEK, KEDI… EV.
 Kiralık konutlarda evcil hayvanların

saklanmasına ilişkin bilgilendirme broşürü

GÜVENLİ DAHA İYİ
Ev için güvenlik tavsiyeleri

NASIL YAPILDIĞINI 
ÖĞRENİN

İşletme giderleri  

hakkında bilgiler

EVİNİZİ DOĞRU HAVALANDIRIN
Dört duvarınız arasındaki iyi  

gelen hava hakkında herşey

KOMȘULARLA İYİ  
GEÇİNMENİN YOLU

Kiralık evlerde iyi bir ortak  

yaşam için öneri ve kurallar

HAŞERELERİN 
İZİNDEYİZ.

Zararlı böceklere karşı korunmak 

için faydalı ipuçları.

AÇIN. İNCELEYİN. TAŞININ?
Daire incelemekle ilgili önemli bilgiler




