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Çöp ayırma rehberi

Evde bulunan çöpler ve  

değerli maddeler için

Bir  çok çöp türünün tekrar değerlendirilebilmesı için, evde

ayrı ayrı toplanmaları gerekir.

Her eve gerekli olan çöp bidonları

n  Mavi kağıt ve kartonaj bidonu
n  Kahverengi bio bidonu
n  Siyah artık çöp bidonu
n  Sarı çuvallar

Bidonlar ve sarı çuvallar belirli günlerde boğaltılır.

n sigara izmaritleri

n kül

n süpürge makinası torbası

n bebek bezleri

n hijiyeni kağytları; mesela kağıt 

mendiller, ay başı bezleri

n kirli kağıtlar

n duvar kağıt artıkları

n kırılmış porselen ve keramik

n eski tekstiller ve ayakabılar

n plastik ev eşyası

n kurumuş duvar boyaları

n oyuncak

n çantalar

Artık çöpler Siyah
bidona atılabilir

Cama  mahsus

cam konteynerine 
atılabilen maddeler

Dikkat!
Özel çöpler zararlı madde 

toplama araçlarına verilmeleri
gerekir.

Toplama tarihlerini çöp 
takviminden öğrenebilirsiniz.

n şişeler

n konserve kavanozları

n marmelat kavanozları

n bebek yiyecek kavanozları

n turşu kavanozları

n su bardakları

Cam konteynerine lütfen rengine göre,

beyaz, kahverengi ve yeşil camları  ayır-

arak atınız!

Rehin olarak alınmış şişeler ve kava-

nozlar mağazalara geri verilebilir.

Değerli madde depolarında her

tür pil, ufak elektronik cihazlar,

mantar çıkaçlar, metal, eski 

lastikler vs alınmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bi-

zim Çöp rehberinden ve bizim katlan-

mış kağıtlardan veya her sene yeni çı-

kan Çöp takviminden alabilirsiniz.

Çöp danışma: Tel. 06124/510495
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Çöpleri kesinlikle karışık bir şekilde bidonlara
atmayınız.

Havaleli Çöp: tayin edilen günlerde alınır.

Alınacak havaleli çöpü önceden bildirmek gerekir!

Her mahalede
n Cam konteyner, beyaz, yeşil ve kahverengi camlar için

n Çalı ve ağaç budama yerleri bulunmaktadır

Yaklaşık bütün şehirlerde ve belediyelerde her
tür çöp için
n Değerli Madde Depolary  bulunmaktadır
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Cam  konteynerine 
ATILMAYACAK maddeler:

n keramik

n rehin olarak alınmış şişeler

n porselen

n pencere camları

Artık çöp bidona 
ATILMAYACAK 
maddeler:

n sıra dışı çöpler; mesela 

piller, kimyevi maddeler, yağ 

bidonlar, ilaçlar, vernikler

n kağıt

n cam

n ambalajlar

n bio çöpler mesela; yemek 

artıkları, çim, ağaç dalları
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Önemli:
Bio çöpler bahçede de gübrelikte

gübreye işlenilebilir

Çalı ve ağaç budama toplama yerleri:

Ağaç dalları ve yaprakları, çalı

n plastik şişeler; mesela bulaşık ve 

temizlik şişeleri

n plastik kutular; mesela yoğurt kutuları vs

n plastik torbalar; mesela  şekerleme ve 

Çips torbaları

n plastikten oluşan sebze ve meyve kutuları

n süt ve meyve suyu kutuları

n içecek ve konserve kutuları

n boş spray kutuları

n plastik ve alüminyum

n plastik çiçek kutuları

Sarı Çuvallar belediye dairelerinde ve 

bazı yemek ve içecek mağazalarında 

bulunmaktadır

Ça

AğAğA˘

Bu bidona
ATILMAYACAK
maddeler:

n plastik  teneke ve alümin - 

yumdan oluşan ambalajlar

n süt veya içecek kutuları

n meyve suyu kutuları

n bebek bezleri

n kullanılmış kağıt mendiller 

ve hijiyeni kağıtları

n artık duvar kağıtları

Bio bidonuna
ATILMAYACAK
maddeler:

n plastik torbalar

n bebek bezleri

n cam, maden, tahta

n süpürge makinası torbası

n sigara izmaritleri

n kül,

n sokak çöpleri ve tozları

n hayvan dışkıları

Plastik, maden veya karışık  

maddelerden oluşan 

ambalajlar Sarı  
Çuvallara atılabilir

Kağıt ve kartonaja  
mahsus mavi bidona  

atılabilir maddeler:
n Gazeteler

n Mecmualar

n Prospektüsler, Kataloglar

n Okul defterleri

n Yazı kağıtları

n Kartonajlar

n Yumurta kutuları

n Sigara kutuları (sadece kutular)

n Kağıt torbaları

n sebze, meyve ve salata artıkları

n patates ve yumurta kabukları

n meyve kabukları

n ambalajsız çürük gıdda maddeleri

n kahve filtreleri ve çay poşetleri

n yemek artıkları

n çiçek ve bitki parçaları

n çim, ağaç yaprakları

n ağaç dalları

Lütfen dikkat edin!

Nemli bio çöplerini gazeteye veya kağıt

torbaya  (plastik torbaya değil) hafif

sarıp bio bidona koyunuz.

Bio çöpe dahil olan çöpler

kahverengi bidona  
atılabilir 

Sarı Çuvalla 
ATILMAYACAK
maddeler:

n kağıt

n cam

n artık çöpler

n tekstiller

n ayakabılar

n oyuncaklar

n kovalar

n ev eşyası

n gıdda maddeleri
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