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Organik Atık Broşürü 
 
 
Organik atık bidonunu (Biotonne) en iyi nereye koymam gerekir? 

Organik atık bidonunu asla doğrudan güneş ışınlarının altına değil, gölgelik bir 
yere koyunuz. Böylece rahatsız edici koku oluşumunu önleyebilirsiniz.   
 
Organik atıkları nasıl biriktirmem gerekir? 

Organik atıklar daima gazete kağıdına sarılmalıdır. Gazete kağıdı (dergi veya kuşe 
kağıttan yapılmış broşürler değil) veya yumurta kartonları, kağıt havlu veya 
peçeteler fazlalık sıvıların emiliminde yardımcı olur. Bu malzemeleri organik atıklar 
ile birlikte organik atık bidonuna atabilirsiniz. Bu atıklar kompost tesisinde değerli 
komposta dönüştürülür. Ön ayırma kovası ve organik atık bidonu için 
kompostlamaya uygun kağıt poşetleri market ve geri dönüşüm depolarından temin 
edebilirsiniz. 
Organik atıkları asla plastik poşetlere koymayınız! Plastik poşetlerin üzerinde 
kompostlamaya uygun olduğuna dair bir ibare bulunsa dahi. 
 
Aşırı sıcaklarda organik atık bidonunu ne yapabilirim? 

Organik atık bidonunu gölgelik bir yere koyunuz. Organik atıkların arasında yeterli 
miktarda hava dağılımı gerçekleşmesini sağlayınız: Organik atıkların arasına 
bahçenizden aldığınız küçük dalları ya da buruşturulmuş günlük gazete, kağıt havlu 
veya mukavva kartonu atmanız yeterlidir.  Bu şekilde organik atık bidonundaki 
atıkların çürümeye başlaması ve haşerelerin üzerinde doluşması önlenmiş olacaktır. 
Buna rağmen bir haşere istilasının meydana gelmesi durumunda kalsiyum 
siyanamit (bahçe malzemeleri satan marketlerden temin edilebilir) kullanabilirsiniz. 
Asla çorba ya da sos gibi sıvıları organik atık çöp bidonuna dökmeyiniz! 
 
Kışın organik atık bidonuna özel bir muamele yapmalı mıyım? 

Kış mevsiminde organik atık bidonu da donabilir. İçindeki atıklar donarak boşaltım 
esnasında bidondan çıkmayabilir. Bunu önlemek için organik atık bidonunun en 
altına buruşturulmuş gazete kağıdı atabilirsiniz. Kağıt, sıvıları emer ve organik 
atıkların donarak bidonun tabanına yapışmasını önler. Ancak en iyi çözüm, organik 
atık bidonunuzu garaj veya donma olmayan benzer bir yere koymanızdır. 
 
Organik atık bidonunu nasıl temizlemem gerekir? 

Gerekirse organik atık bidonunu düz su ile temizleyebilirsiniz. Bunun için deterjan 
kullanımı, deterjanların kompostlama esnasında çoğu zaman tamamen ayrışabilir 
olmamasından dolayı gerekli ve uygun değildir. Bidonu, temizlemeden sonra 
kapağı açık şekilde kurumaya bırakınız.  
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Organik atık bidonuna 
atılabilenler: 

 
 
Çürüyen mutfak atıkları: 

Patates kabukları, meyve kabukları 
(narenciye kabukları dahil), sebze ve 
salata atıkları, yumurta kabukları, 
yemek artıkları, küçük kemikler, 
balık kılçıkları, et artıkları, ekmek ve 
kek artıkları, kahve filtreleri, 
bozulmuş gıda maddeleri 
(ambalajsız). 
 
Bahçe atıkları: 

Dallar, biçilmiş çimen, dökülen ağaç 
yaprakları, zararlı otlar, bitki 
artıkları, kökler, yere düşen meyveler 
(küflenmiş olanlar dahil). 
 
Bidona diğer atılabilenler: 

Solan çiçekler, saksı bitkileri, topraklı 
balkon bitkileri, saç, hayvan tüyleri, 
kağıt havlu, yumurta kartonu, kağıt 
peçete, talaş ve işleme alınmamış 
ahşabın yongası, kağıttan yapılmış 
meyve ve ekmekçik poşetleri, mutfak 
atıklarını sarmak için az miktarda 
gazete kağıdı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organik atık bidonuna 
ATILMAMASI 
gerekenler: 

 
Yangında yanmış olan bitkiler 
organik atık bidonuna ATILMAMALIDIR. 
 
Artık çöpler: 

Sigara izmariti, kül, bebek bezi, hijyenik 
ped, sargı bezi, pamuk, elektrikli 
süpürgelerin toz torbaları, sokak 
çöpleri, deri, duvar kağıtları, taş, tekstil, 
plastik poşetler ("kompostlamaya 
uygun" plastik poşetler için de 
geçerlidir), doktor 
muayenehanelerinden kağıt havlular, 
mendiller vs. 
 
Geri dönüştürülebilir malzemeler: 

Plastikten yapılmış satış ambalajları 
(bardak, folyolar, plastik poşetler ve 
plastik şişeler) 
Kompozit malzemeler (süt ve meşrubat 
ambalajları) 
Metaller (içecek kutuları, alüminyum 
kaplar, konserve kutuları) 
Cam (şişe) 
Kağıt (temiz kağıt, mukavva, vs.) 
 
Sorunlu maddeler: 

(sorunlu madde toplama konteynerine 
atılmalıdır) 
Kimyasal/zehirli maddeler, sıvı boyalar, 
cilalar, dezenfektanlar, çözelti 
maddeleri, bitki koruma maddeleri, 
temizlik maddeleri, atık yağ (satıcıya 
geri götürülmelidir), piller (perakende 
marketlerine, elektro marketlere, geri 
dönüşüm depolarına götürülmelidir). 

 
 

Lütfen unutmayınız: 
Restoran, kantin, büfe vb. yerler organik atık bidonuna sadece çiğ meyve ve sebze 
atıkları atabilirler. Bu tür yerlerde artık yemek bidonu kullanımı zorunludur. (Bkz. ek 
broşür.) 
Organik atık bidonları ve yemek artıkları bidonları kullanan ticari kullanıcılar  
07452 6006 – 7050 numaralı ticari danışma hattından ayrıntılı bilgi alabilirler. 


