
İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI

Her organik atık bidonunun filtreli organik atık 
bidonu kapağı vardır. Ancak organik atık bidonunu 
koku ve kurtçuk oluşumundan korumak için  
aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almakta fayda vardır. 

1.  Gölgede serin bir yer seçin.
2.  Organik atık bidonunun tabanına gazete kağıdı 
 yayın.
3.  Organik atıkları gazete kağıdına veya 
 kaplanmamış kese kağıtlarına sarın.
4.  Organik atık bidonuna atılan atıkları
 sıkıştırmayın, gevşek kalmasını sağlayın.
5.  Kapağını daima kapalı tutun.
6. Bidonu boşalttıktan sonra, kapak kenarını    
 sirkeli suyu batırılmış bir bez ile silin. 
 Bu yumurta oluşumunu engeller. 
7.  Bidonu tekrar doldurmadan önce, kalıntıları,  
 biraz su ile yıkayın. Ardından 
 organik atık bidonunun biraz kurumasını bekleyin.  
 Garantiye almak isteyenler,   
 organik atık bidonuna her boşaltma sonrasında    
 sirkeli su püskürtebilir.
8.  Kurtçuk oluşumunu önlemek için: Düzenli   
 aralıklarla organik atık bidonunuza kaya tozu,    
 sönmüş kireç veya bahçe marketlerinde 
 bulabileceğiniz organik atık bidonu tozu serpin.   
 Bu uygulama sıvıları tutar ve kurtçukların 
 kurumasını sağlar. 
  Önemli! Sönmemiş kireç kullanmayın!
9.  Kışın organik atık bidonunuzu don tutmayacak    
 bir yere yerleştirmeniz tavsiye edilir.
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Bunları 

severim!
Bunları 

sevmem!

Organik atık bidonuna 
atılabilen atıklar:

Organik atık bidonuna atılmayan 
atıklar:

hayvansal gıda 
atıkları, et ve sucuk 
kalıntıları, balık 
artıkları, kemikler

pişmiş ve  
bozulmuş  
gıdalar,

bahçe atıkları, çiçek 
ve bitki kalıntıları, 
kesilmiş ağaç ve çit 
kalıntıları, kesilmiş 
çimler,

kahve filtreleri, çay 
poşetleri, gazete, 
kağıt torbalar ve 
evde ambalaj için 
kullanılan kağıt 
atıkları, talaş, küçük 
evcil hayvanların 
yataklıkları

Sıvı gıda artıkları,
sıvılar, 
hijyenik malzemeler, 
ped, tampon, çocuk 
bezi,

ambalaj, cam,

plastik torba ve çöp 
torbaları,çözünebilen 
çöp torbaları, kutular, 
metaller,plastik mal-
zemeden yapılmış 
sucuk kılıfları ve 
peynir kenarları,

katı atık, deri, kürk, 
giysi, elektrikli süpür-
ge torbaları, kül, 
hayvan dışkısı,
mineral küçük evcil 
hayvan yataklığı

Bitkisel gıda atıkları, 
meyve ve sebze 
kalıntıları, ekmek 
artıkları, yumurta 
kabukları ve kabuklu 
kuru yemişlerin 
kabukları,
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Önemli:01.01.2019 den itibaren!!
Katı atık bidonu ve organik atık b
idonu haftalık değişim ile 14 günde bir 
boşaltılacaktır. Bu yeni çöp boşaltma 
aralığı, organik atık bidonu olmayan 
haneler için de geçerlidir!

Waldshut Eyalet İlçesi 
Atık yönetim şirketi
Telefon 07751/86 5440, Faks 07751/86 54 99
abfallwirtschaft@landkreis-waldshut.de
Waldtorstrasse 1, 79761 Waldshut-Tiengen
www.abfall-landkreis-waldshut.de

KONTAKT



Bir organik atık bidonu edindiniz 
mi?  

Organik atık bidonu kullanımına  
yönelik önemli 
uyarı ve tavsiyeler
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Filtreli organik atık bidonu 
kapağını nasıl açabilirim?

Organik atık bidonunuzun içerisinde kötü koku, sinek 
ve kurtçuk oluşumunu engellemek için bidonu ilk 
defa doldurmadan önce, filtreli organik atık bidonu 
kapağını açmalısınız. Kullanım kılavuzu bidon ile 
birlikte teslim edilir. 

Etkinin azaldığını fark ederseniz, alt tabaka yeni-
lenmelidir 2 - 3 yıl). Kapak böylece kurtçuk ve koku 
oluşumuna karşı optimum koruma sağlar.

Hindistan cevizi tabakasını temin edebileceğiniz 
yerler:
» Waldshut Eyalet ilçesi  
   Atık Yönetim Şirketi
» Waldshut Eyalet ilçesi   
   Perakende satış noktaları 

Hindistan cevizi 
tabakası

Atık toplama  
tarihlerini kaçırmayın!
Ücretsiz atık uygulamamız 
sayesinde  
tüm atık toplama 
tarihlerinin bilgisi 
size otomatik iletilir.

BEN organik atık bidonu 
ile ilgili kısaca en önemli hususlar

» BEN ist isteğe bağlıdır. 
 Sadece BEN’i kullanmak isteyenler BEN’i sipariş   
 eder.
» BEN için ayrıca ücret talep edilmez.  
» Siz temel yıllık ücretinizi     
 Ve katı atık bidonu için boşaltım ücretini ödemeye 
 devam edersiniz.
» BEN 3 farklı boyda mevcuttur: 60l, 120l, 240l.
» 01.01.2019 tarihinden itibaren  
 Boşaltıma başlanacaktır.
» Boşaltım her 14 günde bir gerçekleşir.
» Tüm önemli bilgiler için Web sitemizi ziyaret ediniz: 
  www.abfall-landkreis-waldshut.de

Algılama sistemi hakkında bilgi
» Algılama sistemi (elektronik yabancı madde  
 tanıma) organik atık bidonu içerisinde yabancı 
 madde olup olmadığını belirler.
» Yabancı madde olarak organik atık bidonuna 
 atılması yasak olan maddeler tanımlanır 
 (örn: metal, plastik, cam ve katı atık).   
» Tolere edilmeyecek kadar çok yabancı madde 
 içeren yanlış doldurulmuş organik atık bidonları  
 giriş fazından sonra artık boşaltılmayacaktır.
» Böyle bir durumda ancak artı bir ücret karşılığında  
 katı atıklar boşaltılırken, boşaltma yapılır.
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       Şimdi bizden BEN sipariş edin:
       » www.abfall-landkreis-waldshut.de
          (organik atık bidonu online sipariş)
         » Tel. 07751 / 865432 S

ta
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