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VERİN! İLETİŞİM: 

Atıkların gelecekte de kalıcı ve güvenilir bir şekilde 
imha edilmesinin güvence altına alınabilmesi için, 
Tübingen Bölgesi 2018 yılında vatandaşlar için 
 isteğe bağlı olan bir belediyeye ait atık kâğıt bidonu 
sunuyor.

Böylece mevcut sistem kurumlar tarafından deste ha-
linde toplama ile birlikte konforlu bir çözüm ile daha da 
genişletilmiş olacaktır. 

Ayrıca, atık kâğıdın belediye tarafından toplanması 
 düşen yeniden değerlendirme fiyatlarında da kalıcı bir 
atık kâğıt envanterinin çıkartılmasının sağlanmasına kat-
kıda bulunmaktadır. 

Belediyeye ait atık kâğıt bidonları için ayrıca bir 
 ücret alınmayacaktır. Atık kâğıt toplama maliyetleri 
ve gelirleri şimdiye kadar olduğu gibi ev çöpü bidon 
ücretleri ile hesaplanacaktır.

2018‘den itibaren beledi-
yeye ait atık kâğıt bidonu
En iyisi şimdi sipariş verin!

Abfallwirtschaftsbetrieb des  
Landkreises Tübingen

Wilhelm-Keil-Str. 50 
72072 Tübingen

Telefon 07071 207-1333

awb@kreis-tuebingen.de
www.abfall-kreis-tuebingen.de

Tübingen Bölgesinde 2018‘den 
itibaren Belediyeye ait atık 
 kâğıt bidonu  
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Kuruluşlar veya hayır kurumları tarafından yapılan ve 

kendini kanıtlamış deste halinde toplamalar eyaletin 

birçok şehir ve ilçesinde gelecekte de devam edecektir. 

Bu nedenle sizden kurumları gelecekte de destek-

lemenizi rica ediyoruz.  Özellikle kurumların gençlik çalışması işleyen bir top-

lumun önemli bir parçasıdır ve yardımınızı hak ediyor. 

Her iki toplama sisteminin de kullanılması birbirlerini 

 engellemez!



BİLGİ GERİ  
VERİN!

NASIL,  
NE ZAMAN, 

NEDEN ?

Kurumların bundan böyle atık toplamadığı şehirler ve 
ilçelerde ne olacak?

Şimdiden deste halinde toplamaların artık kurumlar tara-
fından yapılmadığı ilçeler ve şehirler var. Bu konuda 2017 
sonuna kadar tarafımızdan görevlendirilen bir atık imha 
işletmesi boşluğu dolduruyor ve atık kâğıt destelerini 
yılda 10 kez topluyor. Bazı şehirler ve ilçelerde kurumlar 
2018‘den itibaren atık toplama sıklıklarını azaltacaklardır.

Bunun söz konusu olduğu şehir ve ilçelerin listesini, 
bu broşüre ait yazıda veya web sitemizde bulabilir-
siniz.

Belediyeye ait bir atık kâğıt bidonuna ihtiyacım var mı?

Atık kâğıt bidonunu kartonlar, mukavva, kâğıt poşetler ve 
kâğıt kırpıntıları için kullanın. Gazeteler, kataloglar, rek-
lam broşürleri ve resimli dergiler gibi ağır ve yüksek kali-
teli malzemeyi kurumlar tarafından toplanması için deste 
haline getirmeye devam edin. Böylece kurumlar toplama 
aracı başına daha iyi bir kullanıma ve dolayısı ile iyi bir 
gelire sahip olurlar.

İlçenizde artık hiçbir kurumun toplama yapmaması 
veya deste halinde toplamaların önemli ölçüde azal-
tılması halinde, atık kâğıt bidonunu tüm kâğıt ve 
karton atıklarınız için kullanın.

Atık kâğıt bidonunu niçin şimdiden sipariş etmeliyim?

Bidon siparişlerinin değerlendirilmesi, atık kâğıt bidon-
larının ihalesi, bunların imalatı ve teslimi için zamana 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle bidon siparişinizin 24.02.2017 
tarihine kadar bize ulaşması önemlidir.

Bidon siparişini en hızlı ve en kolay şekilde   
www.abfall-kreis-tuebingen.de adresindeki çevrimiçi 
formu yoluyla verebilirsiniz.

Bunun için lütfen, bu broşüre ekli yazıda bulabilece-
ğiniz kişisel erişim kodunuzu kullanınız. Ancak ekteki 
kuponu da doldurabilir ve bunu belirtilen adrese gönde-
rebilirsiniz. Lütfen kuponu eksiksiz doldurmayı ve 
bunu imzalamayı unutmayınız!

Bidonumu ne zaman ve nasıl alacağım?

En az bir onaylı çöp bidonunun kayıtlı olduğu her özel 
arsa için bir atık kâğıt bidonu sipariş edilebilir. Bidonların 
teslimi muhtemelen 2017 Ekim ayı sonundan itibaren 
başlayacaktır. Bidonların teslimi sırasında evde olmak 
zorunda değilsiniz. Bidon, arsanıza veya arsanızın önü-
ne bırakılır. Bidonun üzerinde adresinizin belirtildiği bir 
etiket bulunur.

Hangi bidon boyutları vardır?  
Birden fazla bidon alınabilir mi?

Belediyeye ait atık kâğıt bidonu iki boyutta sunulmakta-
dır. Standart boyut 240 litrelik bir bidondur. Birden fazla 
hanenin bulunduğu arsalarda bidon sayısı - arsa başına 
birden fazla sipariş varsa - arsa başına bildirilen artık çöp 
hacmine bağlıdır.

Ek bidonlara ihtiyacınız varsa, atık değerlendirme işlet-
mesine başvurmalısınız. Atık değerlendirme işletmesi 
ile anlaşma halinde, siteler için arsa başına 1.100 litrelik 
bidonlar da mümkündür. Ancak sadece, en az üç  240 
litrelik atık kâğıt bidonlarının gerekli olması halinde.

Belediyeye ait atık kâğıt bidonu ne sıklıkla boşaltılır?

Genellikle 4-5 haftada bir. İlçeniz için tam boşaltma 
tarihini 2018 çöp takviminizde veya web sitemizde bula-
bilirsiniz.

Ben zaten ticari bir sağlayıcının atık kâğıt bidonunu 
kullanıyorum, bu durumda belediyeye ait atık kâğıt 
bidonuna ihtiyacım var mı?

Belediyeye ait atık kâğıt bidonunu kullanma zorunluluğu 
yoktur. Ancak: Çöp takvimindeki boşaltma tarih-
leri sadece belediyeye ait atık kâğıt bidonları için 
geçerlidir, diğer atık kâğıt bidonları bu tarihlerde 
boşaltılmaz! Belediyeye ait atık kâğıt bidonları, karışık-
lıkları önlemek için işaretlenir.

Unutmayınız – Belediyeye ait bir atık kâğıt bidonunu, 
 kurumlar tarafından deste halinde toplanması ile destek-
leyerek kullandığınızda kalıcı ve güvenilir bir atık imhasının 
gerçekleşmesini sağlıyorsunuz.

Belediyeye ait atık  
kâğıt bidonu  
hakkında en  
önemli bilgiler  

Daha fazla bilgi ister misiniz?

Bunu bölgenin ana sayfasında   
www.abfall-kreis-tuebingen.de 
bulabilir veya bizi  
Tel. 07071 207-1333 numaralı  
telefondan arayabilirsiniz.


