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Evinizdeki tüm uygun organik atıklar Kompost çöpünde biriktirilmelidir. Örnek olarak Kompost çöpüne ne aittir ve 
neler atılamaz, bu broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.  
Kompost çöpü, organik atıkların toplandığı bir biyolojik dönüşüm tesisinde işleme tabii tutulur. Biyolojik dönüşüm 
sırasında oluşan metan gazı, blok ısı ve güc santralinde toplanarak, elektrik ve ısı üretimi için  kullanılır. Islemden 
arta kalan malzeme gübre olarak kullanılacak hale getirilir.  
 
İşte doğru kullanım hakkında bazı ipuçları:  

 
Kompost  çöpleri her 14 günde boşaltılır. 
 

 Boşaltma tarihlerini, her yıl sonunda Kâğıt çöplerinin içine bırakılan takvimden yada AWP web sitesinden 
bakarak öğrenebilirsiniz.  
 

 Kompost çöpünün toplama gününde en geç sabah saat 06:00 da yol kenarında olmasına dikkat ediniz ! 
 

 Kompost çöpünün toplanmasında Plastik torbaların ve biyolojik parçalanabilir torbaların 
kullanılması yasaktır. Organik çöplerinizi lütfen Bio çöpü için uygun olan kâğıt torbalarda biriktirin! Bu 

torbaları marketlerden alabilirsiniz. Kâğıt  torbalar kompost çöp kutusunun kirlenmesini ve koku yapmasını 
önler. Ayni zamanda kışın çöplerin donmasını aza indirir. 
 

 Ayrıca kompost çöplerini sarmak için gazete ve kâğıt peçete de kullanabiliriniz. 

 

  Çorbalar, soslar, meyve suları gibi diğer sıvılıkları lavaboya( kanala) dökerek imha edebilirsiniz. 
 

 Kompost çöpünuzu yaz aylarında gölge bir yere koyunuz! Kompost çöp kutusunun boşaldtıktan sonra 
Özellikle yaz aylarında Yıkanması gerekir ! Kış aylarında kompost çöpü donmaya karşı korunmalıdır.Buna 
sebep olacak çöp atıklarından kaçınmak gerekir(sıvı içeren çöpler). 
 

 Doğru bir şekilde kompost çöplerini ayırmaya Lütfen Dikkat edin ! Anlamlı bir geri dönüşüm ancak bu 
şekilde sağlanabilir ! Çünkü  uygun olmayan çöpler  çalışanlar tarafında elle ayıklanmaktadır. 

 

Lütfen bahçe çöplerinizi ; çimen,yaprak,kesilmiş ağaç dalları, bitki atıları, çiçek kalıntıları ve buna benzer bitki 

atıklarınızı büyük  geri dönüşüm merkezlerine getirip, buradaki bahçe atıkları bölümüne götürün lütfen ! 

 

Kim Kompost Çöp Kutusunu kullanmak istemiyorsa,kompost çöpünü kendi imkanları ile(bahçesinde) biriktirip 

kompost etmek durumundadır(zorundadır). 

  



 

Kompost çöpünün içine: 
 

E v e t 

 

Evimizdeki çöpler 

 

• Yumurta kabuğu 

• Sebze ve meyve atıkları 

• Meyve, tropikal meyve ve kuruyemiş kabukları 

• Kahve telvesi ve filtreleri 

• Çay ve çay poşetleri 

• Et, balık ve et artıkları 

• Kağıt havlu, kağıt peçete 

• Yemek atıkları örnek; pirinç , makarna 

• Salatalar(sossuz) 

• Kemik 

• Ekmek ve Pasta 

 

Hayvanlardan 

 

• Saç ve tüy 

• Küçük hayvanların yatakları için kullanılan talaş 

ve saman  

 

Bahçe atıklarını çöp toplama 

merkezine getirin lütfen! 
 

•Çalı çırpı 

• Bitki ve çiçek atıkları 

• Otlar ve çimen atıkları   

• Yabani ve normal otlar 

• Yapraklar 

• Ev, balkon ve bahçe saksı toprağı 

• Kökler 

• Hastalıklı bitki ve bitki parçaları 

• Karton veya Toprak saksılar

H a y ı r 

 

 Bahçe atıkları(çöpleri) 

- çöp toplama merkezine 

 Taş , toprak 

- çöp toplama merkezine,inşaat atık 

konteynerına 

 Temiz plastik torba ve ambalajlar 

- sarı çöp torbasına (kirli ise karışık 

çöpe) 

 Kağıt 

- Kağıt Çöp Kutusuna 

 Sıvı içeren atıklar(çorba yemek ve salata 

sosları) 

-lavaboya(kanala )dökülebilir 

  Kömür(mangal) 

- karışık çöpe 

  Kül ve kurum 

-  karışık çöpe 

 Elektrikli süpürge torbaları ve bunların 

içerikleri 

- karışık çöpe 

  Puro , sigara izmaritleri ve külleri 

- karışık çöpe 

  Kavanozlar 

- cam konteynerine 

 Tenek e kutular , mantarlar kapaklar 

- çöp toplama merkezine veya özel 

konteynera 

  Diğer metaller  

-  çöp toplama merkezine 

 Çocuk bezi , bandaj , pamuklu çubuklar 

- karışık çöpe 

  Sokaktan süpürülenler  

- karışık çöpe 

  işlenmiş ahşap 

 - karışık çöpe 

 Piller 

- çöp toplama merkezine,marketlere 

 Diğer atık çöpler 

- karışık çöpe

 


