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Atıkları ayrıştırmak mı? Elbette! 
Atıklar, uzun zamandır sadece atık 
değil.
Eskiden hiç düşünmeden her şeyi 
atardık, ama şimdi atıklarımızın değerli 
ham maddeler içerdiğini biliyoruz.
Fakat atıkları, ancak ayrıştırılmış 
olarak toplandıklarında gerçekten 
tekrar kullanabiliyoruz. Bu konuda 
bize yardımcı olabilirsiniz, çünkü atık 
ayrıştırma evde başlar.

Atık doğru ayrıştırılırsa artakalan 
atık miktarı azalır. Bu yolla çevreye 
gereksiz yere yük binmemesini ve 
ham maddelerin çöp yakma fırınında 
kaybolmamasını sağlarız.

Hedef 160 kilo artakalan atık
Schiedam Belediyesi 2020 yılına kadar 
her hanenin en fazla 160 kilo artakalan 
atık çıkarmasını hedeflemektedir. 259 
kilo ile başladık (2016), 2017 yılında 
kişi başına 214, 2018 yılında 180 kilo 
oldu. Böylece yolumuzda iyi bir şekilde 
ilerliyoruz, ama hâlâ ilerleme gerekli.

Atık ayrıştırma evde başlar. Schiedam 
sakinlerinin hangi atıkları ayrıştıracağını 
ve bunları nereye götüreceklerini 
bilmelerinin önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu Atık Kılavuzu, 
atıklarınızı daha iyi ayrıştırmanıza 
yardımcı olur.
Kılavuzu güvenli bir yerde saklayın!
 

İPUCU
Milieu Centraal’in 

afvalscheidingswijzer.nl 
internet sitesi de bu 
konuda size oldukça 
yardımcı olacaktır.



Organik atıklar

Niye ayrıştırıyoruz?
Organik atıklarınız organik gübrenin 
temelini oluşturur. Organik gübre 
arazinin ve bahçelerin toprağını 
iyileştirir ve sağlıklı saksı bitkileri de 
üretir.

Organik atıkların kullanılması ve 
organik gübre yapılması, artakalan 
atıklarla çöp fırınında yakılmasından 
daha ucuz ve daha yararlıdır.

Organik atıkları nereye atabilirim?
•  Evinizde organik atık çöp kutusu 

varsa, organik atıkları buraya 
atın. Atık toplama tarihleri www.
irado.nl sayfasında veya Irado 
Uygulaması’nda bulunabilir.

•  Apartman katınızdaki organik atık 
konteynerine.

•  Yakınınızda henüz bir organik atık 
konteyneri yok mu? Irado’dan bir 
tane isteyin.

•  Kendi başınıza organik gübre yapma: 
Organik atıklarınızı evinizde organik 
gübreye de dönüştürebilirsiniz.
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İPUCU
Yiyecek artıkları 
da organik atık 

çöp kutusuna ve 
konteynerine 

atılır.
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Neler organik atıktır,  
neler değildir?

İPUCU
Yiyecek atıklarınızı 

toplamak için 
mutfakta küçük yeşil 

bir çöp kovası 
kullanın.

Organik atıklar

• Yapraklar, kabuklar, sebze artıkları
• Meyveler ve patatesler
• Etler ve kemikler
• Balıklar ve balık kılçıkları
• Yumurta kabukları, fıstık ve diğer 

yemişlerin kabukları
• Kahve filtreleri, kahve telveleri, çay 

poşetleri, çay yaprakları
• Evcil kemirgen hayvan dışkıları
• Ot, saman ve yapraklar
• Küçük bahçe atıkları ve parçalara 

ayrılmış dallar
• Çiçekler ve ev bitkileri
• Çevre kalitesi işaretli kedi kumu

Organik olmayan atıklar    
(= arta kalan atıklar)

• Çevre kalitesi işareti olmayan kedi kumu
• Köpek ve kedi kılı
• Kuş kumu
• Şömine ve barbekü külleri ve soğuk közleri
• Sigara izmaritleri
• Hayvan kesimi atıkları
• Çocuk bezleri
• Kum ve toprak
•  Hacimli bahçe atıkları (bkz. bu  

dokümandaki ilgili sayfa)
• Odun ve kalın dallar
• Kahve fincanları
• Kedi ve köpek dışkıları
• Çöp torbaları, plastik torbalar ve pedallı çöp poşetleri



Hacimli bahçe atıkları

Niye ayrıştırıyoruz?
Örneğin kalın dallar ve ağaç kökleri 
anında organik gübre yapımı için 
uygun değildir. Bu nedenle Irado önce 
bunları doğrar. O zaman ‘normal’ 
organik atıklar gibi organik gübre ham 
maddesi olarak uygun hale gelirler. 
Organik gübre arazinin ve bahçelerin 
toprağını iyileştirir ve sağlıklı saksı 
bitkileri de üretir.

Ücretsiz organik gübre
Toplanan organik atıklar organik 
gübreye dönüştürülür. Her yıl, katkınız 
için bir teşekkür olarak, ulusal organik 
gübre gününde ücretsiz olarak bir 
torba organik gübre alabilirsiniz.e 
alabilirsiniz. 
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İPUCU
Organik gübre 

bir sebze gübresidir. 
Bu nedenle organik 

gübreyi bahçe 
toprağıyla 
karıştırın.
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Hacimli bahçe atıklarını 
nereye atabilirim?
Kendi arabanızda taşıyamayacağınız 
kadar çok miktarda hacimli bahçe 
atığınız varsa Fokkerstraat 550 
adresinde bulunan belediye 
tesislerindeki römorku ücretsiz 
olarak ödünç alabilir ve iki saat 
kullanabilirsiniz. Önceden rezervasyon 
yapmanız gerektiğini unutmayın.

•  Irado, ilkbaharda ve sonbaharda, 
sakinlerin hacimli bahçe atıklarını 
toplamak için çok sayıda ‘dal 
toplama turu’ yapmaktadır. 

•  Dal toplama turu tarihleri için 
ücretsiz yerel gazetenize bakın veya 
www.irado.nl İnternet sitesini ziyaret 
edin. 

•  Atıkları ambalajsız olarak, 1,5 m’den 
uzun ve 30 kilodan ağır olmayan 
yığınlar halinde demetlenmiş şekilde 
kararlaştırılmış yere bırakın.

•  Ağaç kökleri ve dalları 50 cm’den 
uzun ve 25 cm’den kalın olmamalıdır, 
yoksa doğranamazlar ve hacimli 
bahçe atığı yerine artakalan atık 
olarak işlem görmeleri gerekir. 

•  Irado web sitesi (www.irado.nl), Irado 
Uygulaması veya telefonla randevu 
almanız gerekir. 

İPUCU
Belediye 

tesislerinden 
ücretsiz olarak ödünç 

alınabilecek bir römork 
veya taşıyıcı üç tekerli 

araç mevcuttur.



Cam
Niye ayrıştırıyoruz?
Camın, geniş bir ürün yelpazesinde 
ambalaj olarak kullanılması gibi birçok 
kullanım imkanı vardır.
Her ambalaj sınıfı, kalite kaybı 
olmadan, tam olarak ve devamlı geri 
dönüştürülebilir. Ayrıştırılmış olarak 
toplanan camın tamamı yeni cama 
dönüştürmek üzere kullanılabilir.

Eski camların yeni cama 
dönüştürmek üzere tekrar 
kullanılması 
Eski camların tekrar kullanılması, 
tamamen yeni cam yapmaktan dörtte 
bir oranında daha az enerjiye mal olur.
Bu arada, yeni şişelerin ve kavanozların 
%85’i tekrar kullanılan camdan 
yapılmıştır.

Camları nereye atabilirim?
Camları, yakınınızdaki bir cam 
konteynerine atabilirsiniz.
Camları konteynere bırakmadan önce 
temizlemeniz gerekmez.
Kapağı, mantarı veya başlığı üzerinde 
de bırakabilirsiniz.

Sadece ambalaj olarak 
kullanılan camlar 
Fırın kapları, çay bardakları ve 
diğer refrakter (ısıya dayanıklı) cam 
ürünlerinin yapıldığı camlar cam 
fırınlarında erimez.
Cam eritme fırınlarının içindeki sıcaklık 
cam şişelerin ve kavanozların imalatı 
için belirlenmiştir. Bu sıcaklık refrakter 
cam parçalarının eritilmesi için çok 
düşüktür.
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İPUCU
Camlarınız yiyecek, 

içecek veya kozmetik 
ürünleri içeriyorsa 

ambalaj camı olarak 
sınıflandırılırlar ve cam 
konteynerine atılmaları 

gerekir.



Cam konteynerine 
atılabilecek şeyler

Yiyecek, içecek veya kozmetik ürünleri 
içeren tüm boş cam ambalajlar.
Örneğin:
• Makarna sosu, reçel, mayonez ve 

sebze kavanozları ve şişeleri
• Şarap, meyve suyu, yağ ve sirke 

şişeleri
• Baharat içeren kavanozlar
• Parfüm ve ilaç şişeleri
• Krem kavanozları
• Cam deodorant roll-onlar
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Neler camdır, neler değildir?

İPUCU
Cam 

konteynerine sadece 
cam ambalajlar 

atılabilir. Küçük yeşil 
bir çöp kovası 

kullanın.

Cam konteynerine 
atılamayacak şeyler  
(=artakalan atıklar)

Cam veya topraktan yapılan, ambalaj  
olmayan her şey, örneğin:
• Pencere camları
• Kristal camlar
• Çay bardakları ve şarap kadehleri
• Taş şişeler
• Çanak çömlek
• Aynalar
•  Isıya dayanıklı cam (fırın ve mikro dalga  

fırın kapları)
• Vazolar, çiçek saksıları
•  Lamba ampulleri (= küçük kimyasal atıklar)
• Şerit aydınlatma (= küçük kimyasal atıklar)



Kağıt ve karton

Niye ayrıştırıyoruz?
Kağıt ve karton yeni kağıt için iyi ham 
maddelerdir.
Hollanda’da yapılan yeni kağıtların 
dörtte üçünden fazlası tekrar kullanılan 
kağıtlardan oluşmaktadır. Bu, ağaçları 
kurtarır, çünkü bir kilo eski kağıt iki 
kilo odun tasarrufu demektir. Tekrar 
kullanılan kağıtlar reklam broşürü, 
yazı kağıdı, gazete, karton kutu, 
ambalaj ve tuvalet kağıdı yapmak için 
kullanılmaktadır.

Ayrıca, kağıtların ayrıştırılması çevre 
için daha iyidir ve artakalan atıklarla 
birlikte çöp fırınında yakmaktan daha 
ucuzdur.

Kağıtları ve kartonları nereye 
atabilirim?  
•  Yakınınızdaki bir Atık Toplama 

Noktası’na. Her mahallenin tahsisli 
kağıt ve karton konteynerleri vardır.

•  Bir kulübün, okulun veya 
kilisenin toplama noktasına. Bu 
kuruluşlar elde edilen gelirden 
yararlanmaktadır.

•  Evdeki kendi kağıt ve karton çöpü 
kutunuza. Atık toplama tarihleri 
www.irado.nl sayfasında veya Irado 
Uygulaması’nda bulunabilir.
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İPUCU
Ücretsiz bir kağıt ve 

karton çöpü kutusuna 
sahip olmak ister misiniz?
Adresiniz için mevcut olup 
olmadığını öğrenmek için 
Irado ile iletişim kurun ve 

bir tane almak için 
başvurun.



Kağıtlar ve kartonlar

• Gazeteler, dergiler ve kitaplar
• Baskılı ambalajsız materyaller 

(reklam)
• Kılavuzlar ve telefon rehberleri
• Yazı ve karalama kağıtları
• Bilgisayar çıktıları, faks ve fotokopi 

kağıtları
• (Pencere) zarflar
• Kırpılmış kağıtlar
• Ambalaj kağıtları ve kağıt torbalar
• Yumurta kartonları ve karton yumurta 

kolileri
• Karton ve kağıt ambalajlar
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Kağıt ve karton değil 
 (= artakalan atıklar)

•  Süt ürünleri, çorba ve meyve suyu  
kartonları gibi içecek kartonları

•  (Kağıt) peçeteler, tuvalet kağıtları,  
kağıt havlular

•  Bebek bezleri
•  Fotoğraflar
•  Çok 9katlı kağıt (yırtılmaz)
•  Yay kaldıraçlı klasörler
•  Duvar kağıtları ve vinil
•  Kirli (yağlı veya ıslak) kağıtlar ve kartonlar
•  Dergilerin ve (Reklam broşürlerinin) Etraflarına 

sarılan plastik kapaklar
•  Fırın kağıtları
•   Gıda artıkları olan pasta ve pizza kutuları
İçinde köpük sargı olan zarflar

Neler kağıt ve kartondur,  
neler değildir?

İPUCU
Posta kutunuza bir 
no/no (hayır/hayır) 

veya no/yes (hayır/evet) 
çıkartması yapıştırarak 

daha az kağıt 
alabilirsiniz.



Plastik ve metal ambalaj  
ve içecek kartonları
Niye ayrıştırıyoruz?
Plastik, metal ve içecek kartonlarından 
(PMD) yapılan hemen hemen tüm 
ambalajlar tekrar kullanılabilir.
İlk olarak PMD malzeme sınıflandırma 
merkezlerinde ayrıştırılır. Ardından özel 
proses şirketleri PMD malzemenizi 
yeni ambalaj için ham maddelere 
dönüştürür.

Plastik ambalajlar örneğin, muflonlu 
jarse, golf topu ve halı yapmak için 
kullanılır. Metaller kalite kaybı olmadan 
devamlı geri dönüştürülebilir. Yeni bir 
teneke levha veya örneğin bisiklet, 
araba veya lamba direği olmak üzere 
eritilebilir.

Geri dönüşüm tesisleri, karton lifleri 
plastik katmandan ve alüminyum 
katmandan ayırır.

PMD malzemeleri nereye atabilirim?
•  Evdeki PMD çöp kutunuza. Çöp 

kutusunu biz yerinde boşaltacağız. 
Atık toplama tarihleri www.
irado.nl sayfasında veya Irado 
Uygulaması’nda bulunabilir.

•  Evde çöp kutunuz yoksa, PMD 
malzemelerini yakınınızdaki bir Atık 
Toplama Noktası’na atabilirsiniz.

•  PMD malzemeler, tercihen şeffaf bir 
torbada gösterilmektedir. Yoksa, bir 
atık işleme şirketi bunun artakalan 
atık torbası mı, PMD torbası mı 
olduğunu göremez.
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İPUCU
Boş ambalajı 

temizlemeden 
teslim edin.
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Neler PMD malzemedir, neler değildir?
Plastik ambalaj

• Alkolsüz içecek, su, süt, sirke vs. 
şişeleri

• Sıkılan sos, yağ vs. şişeleri
• Deterjan, şampuan ve sabun şişeleri
• Yoğurt, krema ve dondurma kapları
• Kızartma, salata, meyve ve sebze 

tepsileri
• Tereyağı, sos ve sürme peynir kapları
• Peynir, et ve balık ambalajları
• Diş fırçası, vida ve oyuncak 

ambalajları (kabarcıklı paketler)
• Jel, vücut losyonu ve diş macunu 

tüpleri
• Dergi ve reklam broşürü kapları
• Makarna, pilav, ekmek, tatlı vs. 

paketleme torbaları
• Plastik (taşıma) torbalar
• Bitki saksıları

Metal ambalajlar
• Teneke içecek ve yiyecek kutuları

PMD malzeme değil                          
(= artakalan atıklar) 

•  Kahve fincanları
•  Plastik köpük
•  Alüminyum katmanlı cips torbaları
•  Beyaz ispirto şişeleri, sızdırmazlık malzemesi 

tüpleri
•  Kabarcıklı ilaç, vitamin ve sakız paketleri
•  Plastik bahçe sandalyeleri
•  Plastik açık hava oyuncakları
•  Eski bisikletler gibi büyük metal parçalar
•  Eski CD’ler, video teypler ve kaset teypleri

İPUCU
Sadece PMD 

ambalajları geri 
dönüştürebiliyoruz. 

Objeler, artakalan atık 
veya hacimli atık olarak 

sınıflandırılır.

• Kapakları üzerinde çelik şurup 
şişeleri

• Alüminyum tepsiler

İçecek kartonları
• Meyve suyu, su, şarap, süt ürünleri, 

çorba ve sos paketleri 



Kumaşlar

Niye ayrıştırıyoruz?
Kumaşlar birçok defa kullanılabilen 
liflerden oluşmaktadır.
Toplanan tüm kumaşların %92’sinden 
fazlası tekrar kullanılmaktadır. Eski 
kumaşların işlenmesi yeni kumaş ham 
maddelerinde tasarruf sağlar. Uzman 
şirketler bize verdiğiniz ayrıştırılmış 
kumaşları sınıflandırmaktadır. 
Giyilebilir giysiler yeni birine verilir. 
Diğer kumaşlar temizlik bezi olarak 
kullanılır veya halılarda, battaniyelerde, 
keçelerde ve örneğin araç koltuğu 
dolgu malzemelerinde kullanmak 
üzere işlem yapılır.

Kumaşların ayrıştırılması gelir sağlar 
ve artakalan atık olarak çöp fırınında 
yakmaktan daha ucuzdur.
 

Kumaşları nereye atabilirim?
• Yakınınızdaki bir Atık Toplama 

Noktası’ndaki kumaş konteynerine.
• Tasarruflu ikinci el eşya satan yardım 

mağazaları da iyi ve kullanılabilir 
giysi almaktan memnun olacaklardır.
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İPUCU
Yırtılmış ve 

kullanılmaz durumdaki 
giysiler de kumaş 

konteynerine atılabilir.
Aynı şey ayakkabı, perde, tül ve 

el torbaları için de geçerlidir. 
Her şey tekrar kullanım 
veya işlem görmesi için 

sınıflandırılır.



Kumaşlar

• Giysiler
• Ayakkabılar, çift olarak birbirine 

bağlanmalıdır
• Havlular, kurulama bezleri ve masa 

örtüleri
• Çarşaflar ve battaniyeler
• (Tül) perdeler
• Kemerler, çantalar, kravatlar
• Yumuşak oyuncaklar ve oyuncak 

bebek giysileri

Kumaş değil     
(= artakalan atıklar)

• Islak giysiler ve ıslak ayakkabılar
•  Yağ veya boya kaplı giysiler ve 

ayakkabılar
• Halılar (hacimli atıklarla atılabilir)
• Yastık veya oyuncak dolgu malzemeleri
• Örgü ipi
•  Yataklar, yastıklar ve yorganlar (hacimli 

atıklarla atılabilir)
• Kilimler (hacimli atıklarla atılabilir)
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Neler kumaştır, 
neler değildir?

İPUCU
İçindekilerin temiz 

ve kuru kalması 
için kumaşları ve 

ayakkabıları kapalı 
bir torbada verin.



Elektrikli aletler
Niye ayrıştırıyoruz?
Atılan elektrikli aletlerde hâlâ birçok 
kullanılabilir parça bulunmaktadır, bu 
nedenle eski veya arızalı olsalar bile hâlâ 
çok değerlidirler.
Plastik, cam, bakır ve demir, yeni 
ürünler için ham madde olarak tekrar 
kullanılabilir.

Aletler hâlâ çalışıyorsa veya 
onarılabiliyorsa, yeni birine verilebilirler.
Bu yolla, hurdaya ayrılmadan önce biraz 
daha zaman geçer. Bu, ayrıştırmadan 
daha da iyidir.

Elektrikli aletleri nereye atabilirim?
•   Yeni bir elektrikli alet alınca eskisini 

mağaza sahibine verebilirsiniz. Satın 
alma fiyatının bir kısmı eski elektrikli 
aletinizin geri dönüştürülmesini 
karşılayan elden çıkarma ücretini  
de içerir.

•   Hâlâ çalışan bir elektrikli aleti  
elinizden mi çıkarıyorsunuz?  
Elektrikli aleti hayır kurumu 
mağazasına verirseniz başka birini 
mutlu edebilirsiniz.

•   Elektrikli aletiniz onarılamıyorsa ve yeni 
bir elektrikli alet almıyorsanız, eski aleti 
belediye tesisine verebilirsiniz.

•   Mağaza sahipleri, süpermarketler 
ve kendin yap mağazalarının da 
çoğunlukla küçük elektrikli aletler için 
toplama alanları vardır.
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İPUCU
Elektrikli aletiniz 

bozuldu mu? Schiedam 
Onarım Kafesine 

gidebilirsiniz. Güncel 
çalışma saatleri için lütfen 

www.repaircafe.org 
sayfasına danışın.



Elektrikli aletler

• (Mobil) telefonlar
• Elektrik süpürgeleri
• Ütüler
• Kahve makineleri
• Bilgisayar ekranları
• Bilgisayarlar (oyun konsolları)
• Saç kurutma makineleri
• Mikserler
• Uzaktan kumandalar
• Fotoğraf makineleri
• Uzatma kabloları
• Kol saatleri

Elektrikli alet değil  
(= artakalan atıklar)

• Marş ve bağlantı kabloları
• Sigara çakmakları
• Barometreler
• Elektrik kabloları
• Bisiklet dinamoları
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İPUCU
Atılan elektrikli 

aletleriniz çoğunlukla 
hâlâ oldukça kullanılabilir 

durumdadır. Hayır 
kurumu mağazaları 
bunları alınca mutlu 

olacaklardır.

Neler elektrikli alettir,  
neler değildir?



Küçük kimyasal atıklar

Niye ayrıştırıyoruz?
Küçük kimyasal atıklar ayrıştırılmış 
olarak toplanırlar, çünkü insanlara, 
hayvanlara ve çevreye zararlı maddeler 
içerirler. Teneke boya kutuları gibi bazı 
küçük kimyasal atık tipleri hâlâ tekrar 
kullanılabilir. Diğerleri güvenli bir 
şekilde imha edilir.

Giderek artan miktarda küçük kimyasal 
atık , kullanılabilir materyalleri 
(metaller gibi) tekrar kullanılmaları için 
yeniden kazanmak amacıyla ön işlem 
görmektedir. Geri dönüştürülecek bir 
şey yoksa küçük kimyasal atıkların sonu 
özel bir çöp yakma fırınıdır. Bu işlemde 
ortaya çıkan ısı, enerji üretmek için 
kullanılabilir.

Küçük kimyasal atıkları nereye 
atabilirim?
• Küçük kimyasal atıkları belediye 

tesisine teslim edebilirsiniz. Irado 
sorumlu bir şekilde işlem görmelerini 
sağlayacaktır.

• Boya mağazası veya kendin yap 
mağazası gibi, ürünü satın aldığınız 
mağazaya da götürebilirsiniz.

• Küçük kimyasal atıklar için özel 
kutulara sahiptirler.

• İlaçlar ve deri altı iğneleri eczanenize 
teslim edilebilir.

• Irado’dan telefonla randevu alarak 
bunları ücretsiz de aldırtabilirsiniz.

www.irado.nl
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İPUCU
Aküler, düşük 

enerjili ampuller, ilaç, 
boya, yağ ve ambalajının 

üstünde KCA logosu 
olan diğer ürünler 
tehlikeli maddeler 

içerir.



Küçük kimyasal 
atıklar

• (Araba) aküler
• Benzin, motor yağı ve yağ filtreleri
• Düşük enerjili ampuller, ışık şeritleri 

ve LED ampuller
• Sıvı drenaj, lavabo açıcıları
• İlaçlar
• Deri altı iğneleri
• Mürekkep kartuşları
• Boyalar, cilalar ve vernikler
• Tiner ve temizleyici gibi boya 

ürünleri

Küçük kimyasal atık  
değil     
(= artakalan atıklar)

• Amonyak ve denatüre alkoller
• Tükenmez kalemler ve keçeli kalemler
• CD’ler ve videolar
• Ojeler ve asetonlar
• Kurumuş boyalı fırçalar
• Boş teneke aerosol ve boya kutuları
• Fotoğraflar ve slaytlar
• Pire tasmaları

www.irado.nl
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Neler küçük kimyasal 
atıktır, neler değildir? 



Artakalan atıklar

Artakalan atık nedir?
Artakalan atık, kapsamlı bir atık 
ayrıştırma işleminden sonra kalan tüm 
atıklardır.
Artakalan atıklar büyük çöp yakma 
fırınlarında yakılmaktadır. Bu işlem 
sırasında enerji (elektrik) ve ısı üretilir. 
Ancak, çevre kirliliğine yol açan CO2 
de ortaya çıkar.

Artakalan atıkları nereye atabilirim?
• Mahallenin artakalan atık 

konteynerine.
• Artakalan atık konteynerinin açılması 

için erişim izni gerekir.
• Alternatif olarak artakalan atıklarınızı 

belediye tesisine verebilirsiniz.

2019 yılında artakalan atık çöp kutusu 
kademeli olarak bir PMD çöp kutusu 
ile değiştirilecektir.
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Artakalan atıklar

PMD, kağıt ve karton, cam, kumaş, 
organik atıklar, hacimli atıklar ve 
küçük kimyasal atıklar ayrıştırıldıktan 
sonra kalan her şey, örneğin:
• Bebek bezleri
• Nemli tuvalet kağıtları
• Sakızlar
• Çevre kalitesi işareti olmayan kedi 

kumu
• Çömlek veya cam bitki saksıları
• Plastik köpük
• Kabarcıklı paketler
• Köpek ve kedi dışkıları
• Dolu elektrik süpürgesi torbaları
• Islak, yağlı ve kirli kağıtlar
• Yağlı pizza kutusu

www.irado.nl
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Neler arta kalan atıktır, 
neler değildir?

Artakalan atık değil

Tüm ham maddeler, örneğin:
• Plastik ve metal ambalajlar ve 

içecek kartonları
• Organik atıklar
• Hacimli bahçe atıkları
• Cam ambalajlar
• Kağıt ve karton
• Atılan ve yırtık (temiz ve kuru) 

kumaşlar
• Elektrikli aletler
• Küçük kimyasal atıklar
• Hacimli atıklar 



Sıcak havada, çöp kutuları kokmaya 
meyilli olur ve içinde kurtçuklar 
görebilirsiniz. Tehlikeli olmasa da 
hijyenik değildir. Bu sayfadaki ipuçları, 
ihtiyaç olursa nahoş kokuları ve 
kurtçukları önlemenize ve kontrol 
etmenize yardımcı olacaktır.

Yerel sakinlerden ipuçları:
• Değerli gıdaları atmak zorunda 

kalmamanız için doğru miktarda 
yemek pişirmeye çalışın. Organik 
atık çöp kutusuna bir şey atmanız 
gerekirse eski bir gazeteye veya 
organik gübreye dönüştürülebilen 
bir torbaya sarın.

• Çöp kutusunu gölgeye koyun ve 
tüm çöp torbalarını uygun şekilde 
kapatın.

• Organik atık çöp kutuları için 
biyolojik olarak çözünebilir çöp 
torbaları satın alabilirsiniz.

Bunları içine koyarsanız çöp kutunuz 
temiz kalır. Eğer bir şey torbaya veya 
yanına gittiyse, sadece bahçe hortumu 
ile sulayın.

www.irado.nl
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Temiz ve ferah çöp 
kutuları için ipuçları 

İPUCU
Boş çöp kutusunda 

kurtçuk mu buldunuz?
Kaynayan su ve bir 
damla sirke veya 
biraz yeşil sabun 

kullanın.



www.irado.nl
010 262 1000

Önleme
• Kuru tutun: Atıkların yapışmasını 

önlemek için konteynerin dibine eski 
bir gazete veya saman koyun.

• Temiz tutun: Su ve bir damla sirke 
veya su ve yeşil sabun kullanarak 
boş çöp kutularını düzenli olarak 
temizleyin.

• Yiyecek artıklarını hemen paketleyin. 
Yiyecek artıkları sinekleri çeker, 
içlerine yumurtlayabilirler. Örneğin 
bir gazete veya biyolojik olarak 
çözünebilen atık torbası içinde 
paketlenmiş artıklar çöp kutusunu 
sinekler için daha az çekici hale 
getirir.

• Çöp kutusuna naftalin koyun: 
Naftalin kokusu sinekleri uzak tutar. 
Naftalini külotlu çoraba koyun 
ve koluna asın, gerçekten işe 
yarayacaktır.

Kontrol
Çöp kutusunda hâlâ kurtçuk mu var? 
Aşağıdakileri deneyin:
• Sarmaşık (Hedera): Sarmaşık veya 

Hedera kurtçuklar için zehirlidir. 
Sorunla mücadele etmek için arada 
sırada konteynere bir dal koyun.

• Tuz/kar eritme tuzu ve kireç: 
Konteynere arada sırada bir avuç 
dolusu tuz veya kireç koymak 
kurtçukların kurumasına neden 
olacaktır.

 

Temiz ve ferah çöp  
kutuları için ipuçları 



Hacimli atıklar 
Niye ayrıştırıyoruz?
Hacimli atıklar, yer altı çöp kutusuna 
sığmayan ve ayrı olarak da atılamayan 
tüm evsel atıklardır. Hacimli atıklar 
çoğunlukla tekrar kullanılabilir. Atılan 
mobilyalar çoğunlukla yeni bir evde 
kullanılabilir, ancak çamaşır makinesi 
veya ses cihazı parçaları da çoğunlukla 
tekrar kullanılabilir.
Hacimli atıkların ayrıştırılması ve tekrar 
kullanılması artakalan atık olarak 
çöp fırınında yakılmasından daha az 
pahalıdır.

Hacimli atıkları nereye atabilirim?
• Satın: Çevrimiçi platformlarda ikinci el 

mal satarsanız, bunlar için hâlâ para 
alabilirsiniz.

• Belediye tesisine götürün: Tüm 
hacimli atıkları belediye tesisine 
götürebilirsiniz. Burada atıkları 
sınıflandırabilirsiniz ve personelimiz, 
sorumlu bir şekilde işlem görmelerini 

sağlar. Belediye tesislerinden ücretsiz 
olarak bir römork veya taşıyıcı üç 
tekerli araç da ödünç alabilirsiniz.

• Hayır kurumu mağazasına götürün: 
Atılan ev eşyalarını, giysileri ve diğer 
kullanılabilir şeyleri almaktan mutlu 
olacaklardır.

• Aldırın: Hacimli atıklarınızın 
aldırılmasını da isteyebilirsiniz. 
Randevu almak için Irado ile iletişim 
kurun.

Randevu olmadan hacimli atıkları 
kamuya açık alanlara bırakmayın. Bu, 
kamuya açık alanlar için kirlilik teşkil 
eder ve diğer yerel sakinler için rahatsız 
edicidir. Hacimli veya diğer atıkların 
atık konteynerlerine veya Atık Toplama 
Noktaları’na atılması kesinlikle kanuna 
aykırıdır ve cezalandırılma riskiyle karşı 
karşıya olursunuz.

www.irado.nl
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İPUCU
Hacimli 

malzemelerle 
birlikte moloz veya 

taşlı malzemeler 
vermeyin.



Hacimli atıkların alınması için Irado’nun 
www.irado.nl web sitesinde, Irado 
Uygulaması aracılığıyla veya telefonla 
randevu alabilirsiniz.

• Hacimli atığı kararlaştırılan günde 
sabah saat 5.00 ile 7.30 arasında 
dışarıya bırakın.

• Eşyalar 1,5 metreden uzun 
olmamalıdır.

• Eşyalar 30 kilodan ağır olmamalıdır.
• Küçük şeyler güvenli bir şekilde 

gruplanmalıdır.
• Hane başına toplam hacim, randevu 

başına 2 m3’ü aşmamalıdır.
• Hacimli atıkları sürücünün kolayca 

erişebileceği şekilde koyun.

Örneğin kapınızın önüne veya yol 
kenarına bırakın.

Küçük kimyasal atıklar, boyalar, 
şerit aydınlatma ve asbest tehlikeli 
maddeler içerir, bu nedenle caddeye/
sokağa bırakılmamalıdır. Mahallenizin 
güvenliği için bunları belediye tesisine 
kendiniz götürmelisiniz.

İnşaat veya yıkım, moloz ve taşlar 
hacimli atık değildir. Bunlar için 
büyük torbalar satın almanız ve ücret 
karşılığında belediye tesisine teslim 
etmeniz gerekir.

www.irado.nl
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Hacimli atıkların alınması 
için randevu alma 



Belediye tesisi

Hacimli atıkları Fokkerstraat 550 
adresindeki belediye tesisine kendiniz 
götürebilirsiniz.

Çalışma saatleri
Pazartesi ve Salı 08:00 - 16:00
Çarşambaları kapalı
Perşembe ve Cuma 08:00 - 16:00
Cumartesileri 09:00 - 16:00

Maliyetler
Çoğu hacimli atık tipi ücretsiz 
verilebilir. Tuğla, moloz, toprak ve kum 
ücretlendirilir. Bu, tartılan bir araç, 
kamyonet veya karavana sahip olmak 
ve bir karavana veya römorka işlem 
yapmak için de geçerlidir. Şu anki fiyat 
(KDV dahil) Irado’nun web sitesindeki 
maliyet özetinde bulunabilir.

Römork veya taşıyıcı üç tekerli araç 
ödünç alınabilir
Hacimli atıkları getirmenizi 
kolaylaştırmak için belediye 
tesislerinden ücretsiz olarak bir 
römorku veya taşıyıcı üç tekerli aracı 
ödünç alabilirsiniz.
Römork için ayrıca bir plaka da 
getirmeniz gerekir.

Not: Hacimli atıklar Atık Toplama 
Noktaları’na veya kamuya açık diğer 
yerlere götürülmemelidir. Buna izin 
verilmez ve cezalandırılma riskiyle karşı 
karşıya kalırsınız.

www.irado.nl
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İPUCU
Kullanılabilir eşyalar 

tasarruflu ikinci 
el ürün satan bir 

yardım mağazasına 
götürülebilir.



Belediye tesisine aşağıdakileri 
götürebilirsiniz:
• Jantlı araç tekerlekleri
• Kullanılmış yağ
• Asbest
• Demiryolu ray altlıkları, budanmış 

ağaç parçaları, hacimli bahçe atıkları, 
odun (C odunu)

• İnşaat ve yıkım atıkları
• Fişli elektrikli aletler
• Kızartma yağı ve yağ
• Odun
• Alçı bloklar
• Cam
• Hacimli atıklar
• Demir ve diğer metaller
• Evcil hayvan kadavraları
• Küçük kimyasal atıklar

• Buzdolapları ve dondurucular
• Plastik malzemeler, PVC tüpler
• Yataklar
• Kağıt ve karton
• Halılar
• Kumaşlar
• Bahçe atıkları
• Temiz toprak
• Temiz moloz
• Düz camlar (pencere camları, cam 

paneller ve aynalar gibi)

Sizin getirdikleriniz de dahil tüm 
atıkları ayrıştırıyoruz.
Bu nedenle atık tiplerini mümkün 
olduğu kadar ayrıştırın.
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Ayrıştırılmış olarak verme



İletişim

www.irado.nl
010 262 1000

Atıklar hakkında
Atıkla ilgili sorularınız veya 
bildirimleriniz varsa lütfen Irado ile 
iletişim kurun.
• Konteynerin yanında atık bulunması
• Hacimli atıkların alınması için 

randevu alma
• Dolu konteyner
• Konteyner verilmesi

Bunu çeşitli şekillerde yapabilirsiniz:

www.irado.nl
 
www.irado.nl/melding-doorgeven 
sayfasındaki iletişim formunu 
doldurarak

010 262 1000 numaralı telefonu 
arayarak

info@irado.nl adresine e-posta 
göndererek

Irado Uygulaması (Android ve iOS 
için ücretsiz indirme)

Kamuya açık yerler hakkında
Kamuya açık yerlerin yönetimi 
hakkında sorularınız veya yorumlarınız 
varsa, düşüncelerinizi lütfen 
Buitenbeter Uygulaması aracılığıyla 
gönderin. Alternatif olarak, Irado 
ile veya belediyenin Müşteri İletişim 
Merkezi ile iletişim kurun.

 14010

 www.schiedam.nl

  Buitenbeter Uygulaması’nı indirin
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Daha fazla bilgi
Yazışma adresi
NV IRADO
Fokkerstraat 550
3125 BE Schiedam
Postbus 58
3100 AB Schiedam

Bizi aşağıdaki sosyal medyada da 
bulabilirsiniz:

Müşteri hizmetleri departmanıyla 
iletişim kurmak için @IradoNL

Irado’ya ilişkin haberler için @
Irado_online

Haberler, raporlar ve etkinliklerin 
fotoğrafları için.

Haberlerle ve bilgilerle işletme 
sayfamız

2019. Bu atık kılavuzu Schiedam Belediyesi’nin direktifi üzerine geliştirilmiştir

Bu atık kılavuzunu okuduktan sonra, atık toplamak ve ayrıştırmak için hangi konteynerin veya çöp kutusunun kullanılacağına 
ilişkin hala sorularınız varsa, www.afvalscheidingswijzer.nl sayfasındaki atık ayrıştırma kılavuzuna her zaman danışabilirsiniz.


