
Sarı torba –
Sarı torba içine hangi çöp-
ler atılır, hangileri atılmaz?

Sarı torba hakkında 
önemli bilgiler

Ürün ambalajları
 »  Sarı torba içine cam ve kağıttan imal edilmiş 
ürün ambalajları dışında bütün boş “kirli” ürün 
ambalajları atılabilir.

Sadece sarı torba kullanın
 »  Sadece orijinal sarı torba (veya sarı bidon) içine 
doğru şekilde doldurulmuş atıkları toplamak üzere 
kapı önüne koyun. Farklı renkteki torbalar, 
şeffaf olmayan veya yanlış atık doldurulmuş 
torbalar toplama ekibi tarafından alınmayacak
tır. Bu torbalar içindeki yanlış atıklar çıkarılıp bir 
sonraki toplama tarihinde kapı önüne koyulabilir 
veya geri kazanım merkezlerine teslim edilebilir.

 »  Ulm şehrinde bütün hanelere yıl başında bir yıl  
yetecek miktarda sarı torba dağıtılır. Hane başına 
tüm yıl boyunca bir rulo sarı torba EBU-Servis  
Merkezi merkezinden, hizmet merkezleri/Ulm  
Belediyesi yerel idareler ve geri kazanım merkez-
lerinden temin edilebilir. İş yerleri/(ticari) işletmeler 
daha büyük miktarda atıkları  
doğrudan REMONDIS Süd  
GmbH, Voithstr. firmasına  
verebilir. 5. Hanelere  
dağıtılmaz! 

Çöp bidonunu doğru şekilde  
kapı önüne koyun
 »  Sarı torbalar toplama tarihinden bir gün önce  
en erken saat 13:00’dan itibaren kaldırım kenarına/
kendi evinizin sınırlarındaki yolun dış kenarına 
koyulacaktır. Bu saatten daha erken çıkarılan  
sarı torbalar yönetmeliğe aykırı bir davranış olup  
para cezasına çarptırılır.

 »  Toplama günleri dışında sarı torbaları kendi 
imkanlarınızla geri kazanım merkezlerine  
teslim edebilirsiniz.

Servis Merkezi 

Çöp bidonu, ücretler, çöp toplama ve alma  
servisi hakkındaki sorularınız için
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Atık danışma 

Atık ayrıştırma konusunda genel sorular
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS SÜD GMBH 
Servis ve şikayetler 
Telefon  (0731) 491990 
             (0800) 1223255 (ücretsiz)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Atıkların ayrıştırılması faydalıdır!  
Dual sistemin ortak kampanyası 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de

sorular. Ayrıntılı bilgi için:
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HAYIR ! Sarı torba içine  
atılması yasak olan atıklar:

 »  Kullanılmış giysi/
ayakkabı

 » Bebek biberonu
 » Pil/Akü
 » CD/disket
 » Bayan çorabı
 » Yazıcı kartuşları
 » DVD, film
 » Elektrikli aletler, kablo
 »  Yemek artıkları,  
bio atıklar

 »  Bisiklet iç lastiği/- 
dış lastiği

 »  İçinde boya artıkları 
bulunan boya kovası

 » Çakmak
 » Cam (örneğin cam şişe)
 » Ampul/LED
 » Ağaç yumağı
 »  Hijyen ürünleri/ 
bebek bezi

 » Seramik/porselen
 » Çocuk oyuncağı

 » Poşet dosya/folyo
 »  Tükenmez kalem,  
keçeli kalem

 » Şişme yatak/kamp matı
 » İlaç
 »  Maske, tek 
kullanımlıkeldiven

 » Klasör/dosya
 » Kağıt/kalın kağıt/karton
 »  Yara bandı, sargıbezi
 » Artık çöp
 » Enjektör, serum torbası
 »  Strofor/artıkları  
(örneğin yalıtım  
malzemesi gibi  
ambalaj malzemesi 
atılması yasaktır)

 » Duvar kağıdı artıkları
 »  (Video) kaset
 »  Diş fırçası, tek 
kullanımlıktıraş bıçağı

 » Çadır, şişme bot
 » İzmarit

Dikkat! 
Ambalaj olmayan plastik ve metal atıklar  
(örneğin çamaşır sepeti, temizlik kovası, Tupper 
kutusu, temizleme süngeri vs.) artık çöp bidonu içine 
atılacak veya geri kazanım merkezlerine teslim  
edilecektir. Plastik malzemeden imal edilmemiş  
her atık sarı torba içine atılacaktır!

Cam atıklar kullanılmış cam  
kumbarasına  veya geri kazanım  
merkezlerine teslim edilecektir. 

Kağıt, kalın kağıt veya kartondan imal  
edilmiş ambalajlar mavi bidona  
atılacak, dernekler tarafından  
toplanacak veya geri kazanım  
merkezlerine teslim edilecektir.

Plastik malzemeden imal edilmiş ambalajlar 
örneğin bardak, torba, şişe, folyo, tüp, poşet,  
strofor ambalaj

EVET ! Sarı torba  
içine atılacak atıklar:

Kompozit malzemeden imal edilmiş 
ambalajlar 
örneğin içecek kutuları, süt/meyve suyu kutuları,  
tetrapak, ilaç tabletlerinin blister ambalajı,  
vakumlu ambalajlar, plastik malzemeden  
üretilmiş tek kullanımlık bardak, ...

Alüminyum, metal, beyaz sac malzemeden  
imal edilmiş ambalajlar 
örneğin alüminyum folyo, alüminyum ambalajları,  
konserve kutuları, hazır yemek ambalajları, mantar, ...

Plastik ve benzer malzemeden, Kompozit malzeme veya alüminyum, metal,  
beyaz sacdan  imal edilmiş kullanılmış ve içi boş ambalajlar
Ambalaj atıklarının içinin yıkanması gerekmez, ambalaj atıklarının “kirli” ve içinde ürün bulunmayacak  
şekilde sarı torbaya atılması yeterlidir.

Geri kazanım oranlarını iyileştirme tüyoları! 
Ambalajlar üzerindeki (folyoyu)kapağı, etiket/yapışkanı ve kapakları çıkarın.  
Ambalaj malzemelerini birbirinden ayırma, ayrıştırma (makine ile yapılan)  
işlemini kolaylaştıracak ve böylece malzemelerin geri kazanımını iyileştirecektir. 


