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Sarı Çöp Torbasına,temiz plastik ambalajar,plastik paket bandajı ve stropor-köpük  

Biriktirilmelidir.Hangi çöplerin Sarı Çöp Torbasına ait olup olmadığını bu broşürün  

Arka tarafında bulabileceğiniz gibi ayrıca sarı torbaların üzerinde de yazılıdır. 

 

Doğru kullanım hakkında bazı öneriler: 

 

 Ambalajlar tamamen boşaltılıp temiz bir şekilde sarı torbaya atılmalıdır. 

Böylece Hijyen ve koku problemi olmayacaktır.Ancak bu şekilde doğru bir geri 
dönüşüm elde edilebilir.  
 

 Lütfen sadece plastik,aliminyum karışımlı plastik ve köpük olan ambalajların 
sarı torbaya atılmasına Dikkat edin. 
 

 Kirli pilastik ve karışık çöpe ait olan diğer dönüşüm maddeleri kesinlikle Sarı 
Çöp Torbasına ait değildir. 
 

 Diğer dönüşüm maddelerinin (cam , teneke kutu , strapor ...) ayrıştırıp ve 
yerlerin iletilmesinin bununla bir bağlantısı yoktur. 
 

 Lütfen dolu olan sarı çöp torbalarını Büyük Çöp Toplama Merkezine verin ! 
Buradan ücretsiz olarak yeni torbalar temin edebilirsiniz. 
 

Lütfen Kağıt ve karton ambalajllarını kağıt çöp kutusuna atınız.Büyük  kartonlar 
için ayrıca  her ilçe belediyesinde Büyük  merkeçöp toplama merkezleri vardır 
(Pfaffenhofen- Weiherer str’de yok). 
 
Teneke kutular ve cam kavanozlariçin (renkleri ayrılmış olmalı) Büyük çöp 
toplama merkzlerinde konteynerler bulunmaktadır. 
 
Temiz olan stropor ve köpükler de (bütün renkler ve şekiller ) Büyük çöp toplama 
merkezlerine verilebilir.  
 

  



 

 

Sarı çöp torbasına 
 

 

Evet 
 
Plastik ambalaj ve torbalar 

 
• Farklı plastik ambalaj çeşitleri 
• Alışveriş poşetleri 
• Örnek: plastik torbalar, şekerlemeler, 
makarna, patates cipsi, dondurucu da 
kullanan torbalar vesaire 
 
Plastik bardak ve tabaklar 
 
• Süt ürünleri, margarin, sıvı yağ, 
kutuları  (iç içe koymayınız),... 
•Çubuk kraker ve meyve ambalajları, 
•Bisküvi ve çikolata ambalajları 
•Çivi ve buna benzeyen  

 malzeme ambalajları 

Plastik şişeler, kovalar, bidonlar 
 
• örnekler; temizlik maddeleri ve 
benzeri ambalajlar 
• içecekler, bitkisel yağ, sirke ve benzer 
ürün şişeleri 

• Kişisel bakım ürün ambalajları 
• Diş macunu kutusu 
• Temiz duvar boyası kovası 
•Bitki yetiştirme saksıları 

Plastik karışımı ürünler 
• İçecek kutuları, örneğin, meyve 
suları, süt , sos ve meyve özü gibi 

Köpükler 

•Meyve,sebze ve et kutuları 

 
Alüminyum ve alüminyum kaplamalı 
plastikler 

• Temiz alüminyum, kapak, yoğurt, 
kaymak ve dondurma kapakları 
• Alüminyum kutular, alüminyum tüpler, 
evcil hayvan gıda kutuları 
• Boş ilaç ambalajı 
•Vakumlu ambalajlar örnek Kahve gibi 

  

H a y ı r  

Metal kutular , mantarlar kapak 
ve metal kapak 
 
• örnek; içecek, konserve gıda ve  evcil 
hayvan gıda kutuları 
-metal konteyneri deposu veya çöp 
toplama merkezine 

Stropor ve paket köpükleri 
 
• Kesinlikle temiz parçalar 
 - çöp toplama merkezine 

• Temiz ve kuru ambalaj köpükleri 
 - çöp toplama merkezine 
• Boyali stropor ve  kalıp parçaları 
 - sarı çöp torbası 
 
Kutu, kova, bidon 
 
• Bitki koruma ilaçları, böcek ilaçları , 
dezenfekte ve çözücü maddeler ,asitler 
ve madeni yağ ürünleri 
 
 - İçindekiler ile birlikte  
  - sorunlu atık toplama yeri 
 
 -  Boş ve temizlenmiş ürünler 
  - karışık çöpe atılabilir yada alınan 
marketlere verilebilir 
 
Eski  cam(kavanoz ) 
Renklerine ayrılarak bunlar için özel 
biriktirme konteynerlerine veya çöp 
toplama merkezlerine götürülür 
Kirli Plastik, ambalj ve köpükler 
• Kanlı et paketleri 
• Serum hortumu 
• Oyuncaklar 
• Araba ve Mobilya plastikleri 
• Tarım alanında kullanılan plastikler  
   - karışık çöp veya özel çöp 
toplama firmalarına verilbilir 


