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ÇÖP VE  

DEĞERLİ MADDE TOPLAMA SİSTEMİ 

Atık çöp, biyolojik çöp, sarı çuval ve makinalar evi-
nizden alınmaktadır. 

Lütfen kağıt, cam ve giyecekleri ilçe sınırları içinde 

değişik yerlere konulmuş konteynerlere taşıyınız. 

Sorunlu çöp her ilçede yılda üç defa toplanmak-

tadır. 

Aşağıdaki maddeler değerli madde avlularına 

teslim edilebilirler: 

Inşaat döküntüsü (her ilçede değil), bilgisayar 

ekranı, elektro ve elektronik hurda, yağlar, bahçe 

çöpleri (her ilçede değil), cam, ev cihazları 

baterileri, soğutucu cihazlar, tahta, kartonlar, 

giysiler, tapalar, şişe tıpaları, ışıklı borular, kağıt, 

hurda, kullanılmayan ev eşyaları ve suntalari. 
 

Lütfen değerli maddelerin temiz ve karışmamış 
olmasına dikkat ediniz.  

 

 

Toplama sisteminin elementleri 

Inşaat döküntüsü  

Beton parçaları, tuğla taşları vb. bazı ilçelerde 
değerli madde avluları tarafından kabul edilmekte-
dir. Büyük miktarlar inşaat döküntüsü depolarına 
taşınmaktadırlar. Bu depoların adreslerini bele-
diyeden veya kaymakamlıktan alabilirsiniz. 

Bilgisayar Televizyon Ekranlari 

Değerli madde toplama avlularinda, bilgisayar ve 
televizyon ekranları icin özel yerler mevcut. 

Biyolojik çöp  

Biyolojik çöp (yiyecek ve bahçe atıkları) biyo bidon-
larında (boşaltım her 14 günde bir) toplanmaktadır. 
Biyo bidonlarını belediyenizden temin edebilirsiniz. 

Biyo bidonunda neler toplanmaz? 

Plastik torbalar, sokak süprüntüsü, taşlar 

Toplama yaparken nelere dikkat edilmelidir? 

Biyolojik çöp gübreye dönüştürülmektedir. Plastik 
torbalar bu dönüştürme işleminde büyük aksamala-

ra neden olmaktadırlar. Lütfen biyolojik 

çöplerinizi sadece kağıt torbalar içinde biyo 

bidonuna atınız (biyolojik çöpleri toplamada 

kesinlikle plastik torba kullanmayınız !!!). 

Yeni kağıt torbalarını belediyenizin değerli madde 

avlusundan bedava elde edebilirsiniz! Kağıt torba 

biyo bidonunun aşırı kirlenmesini ve biyolojik çöpün 
kış aylarında donmasını önlemektedir. 

Boşalttıktan sonra biyo bidonu (öncelikle yaz 

mevsiminde) düzenli olarak temizlenmelidir. 

Biyolojik çöpü şahsen dönüştürebilme (Bunun şartı: 
Kişi başına 50 m2 bahçe) ve  

Biyo bidonuna bağlılıktan kurtulma olanağı 
bulunmaktadır. 

Biyo bidonunun aylık maliyeti ne kadardır? 

120 L biyo bidonu (en fazla 10 kişi için):  5,50 € 

240 L biyo bidonu (en fazla 20 kişi için):  11,10 € 

Elektronik hurda 

Elektro ve elektronik hurda (matgap, bilgisayar, 
televizyon, radyo, telefon, video vs.) değerli madde 

avlusuna ücretsiz teslim edilebilir.   

Sogutucu cihazlar ve büyük ev cihazlari (Camasir 
makinasi, elektrikli ocak vb.) ayrılarak  
toplanacaktir.  

Yağlar 

Yemeklik sıvı yağlar  (fritöz yağları vs.) ve yağlar 
(kızartma yağları vs.) değerli madde avlularınca 
teslim alınmaktadırlar.Yağların konulduğu kaplar bir 
fıçıya boşaltılmaktadırlar. Yağ ambalajsız olarak 
fıçıya dökülmektedir.  



Sorularınıza cevapları kaymakamlığın çöp danışma dairesi  
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Sarı Çuval (satış ambalajları) 

Sarı çuvala konan maddeler: 

- Metaller: teneke kutular, kapaklar, aluminyum 

ambalajlar vs. 

- Plastik maddeler: alış veriş torbaları, bulaşık ilacı 

şişeleri, yoğurt kapları vs. 

- Bileşik maddler: içecek ambalajları, süt 

kartonları, vakumlu ambalajlar vs. 
Sarı çuvalın üzerinde bu maddelerin tam listesini 
bulabilirsiniz. 

Sarı çuvalları değerli madde avlularından ücretsiz 
edinebilirsiniz. 

 Talimat  

Karton- kağıt ve cam ambalajlar konteyner veya 

çadırlarda toplanmaktadırlar. 

Cam  

Cam renklere göre ayırarak toplanmakta ve yeni-
den değerlendirilmektedir. Kaymakamlık sınırları 
içinde birçok yerde cam toplama çadırları kurul-
muştur. Lütfen camı atmadan önce kapakları ve 
tıpaları vs. çıkarınız.  

Büyük ev esyalari (Elektrikli) 

.Elektrikli büyük ev esyalari (Elektrikli firin, bulasik 
makinasi, camasir makinasi) ayrı ayrı konteynerlara 
atılacaktır 

Kartonlar 

Bütün kartonlar (küçük kartonlar dahil) değerli 
madde avlularında konteynerlerde toplanmaktadır. 

Lütfen kartonları sarı çuvala atmayınız.  

Giyim eşyaları 

Eski giysiler, yatak ve masa örtüleri, ayakkabılar 
vs. giyim eşyaları konteynerlerinde toplanmaktadır.  

Soğutucu cihazlar 

Soğutucu cihazlar ayrıyeten degerlı madde avlu-
larında ücretsiz olarak toplanmaktadır. 

Çöp 

Ay miktardaki inşaat atıkları ve ev çöpleri değerli 
madde avlularına verilebilir. (Her başlanan 100 
litreye 4 € alınacaktır) 

Kağıt 

Kağıt toplama kapları mutlaka yakınınızda bulun-
maktadır. Bu kaplarda gazete, katalog vs.gibi yeni-

den değerlendirilebilecek kağıtlar tutulmaktadır. Su 

geçirmez kağıtlar (örneğin yağlı kağıtlar vs.) 

yeniden değerlendirilemez. 

 

Sorunlu çöp 

Evlerin günlük ihtiyaçlarına uygun miktarda 

sorunlu çöp (bateriler, zehirler, ilaçlar vs.) her 

ilçede yılda üç kez toplanmaktadır. Tarihler resmi 

yayınlarda ve günlük basında duyurulmaktadır. 

Lütfen kurumuş dispersion ve duvar boyalarının 

atık çöpe dahil olduğunu dikkate alınız. Eğer sıvı 
durumda iseler, lütfen boyaların kurumasını 
sağlayınız. 

Atık çöp 

Ayrı bir toplama sistemine dahil olmayan çöpler 
(örneğin biyo bidon, sarı çuval, değerli madde kabı, 
sorunlu çöp toplanması), atık çöp bidonuna atıla-
caklardır. Atık çöp bidonunu belediyenizden temin 
edebilirsiniz (her 14 günde bir boşaltım). 

Hangi maddeler atık çöpe dahil değildir? 

Öncelikle sorunlu çöp ve başka yollardan toplanan 

değerli maddeler.  

Toplamada hangi hususlara dikkat edilmelidir? 

Atık çöp bidonu yetmediği zaman, belediyenizden 
ek olarak bir atık çöp çuvalı alabilirsiniz (taşıma 
dahil 2,50 €).  

Atık çöp bidonunun aylık ücreti ne kadardır?  

120 L (en fazla 8 kişi için): 11,70 € 
240 L (en fazla 16 kişi için): 23,40 € 
1.100 L (en fazla 73 kişi için):  107,25 € 

Hurda 

Bisiklet, demir ve diğer metaller, değerli madde 
avlularında hurda icin ayrılan konteynerlerde 

atılacaktır. Camasır makinesi vb. hurda icin 

ayrılan konteynerlere dahil olmayıp, büyük ev 
aletleri için ayrılan konteynerlere atılacaktır. 

Bloke çöp 

Yeniden değerlendirilemeyen ve büyüklükleri 
nedeniyle atık çöp bidonuna sığmayan çöpler 
(koltuk takımları, sandalyeler, yataklar, Halı, 

döşşek vs.), her yarım metre küp için 2,50 € 

ücret karşılığında değerli madde avlularına teslim 

edilebilirler. Inşaat atıkları (kapı, cam, kalebodur, 
garaj kapısı vb) ve evedeki atık çöp buna dahil 
değil 

Tahta atıkları 

Verniklenmiş veya verniklenmemiş tahtadan oluşan 
bloke çöp /Sperrmüll (örneğin mobilya) ücretsiz 
olarak tahta konteynerlerinde toplanmaktadır. Pla-
stik kaplamalı tahta bloke çöp konteynerlerinde 
(Sperrmüllcontainer) toplanmaktadır 


