
KAPAK SAYFASI 

 
1 Mart 2023'ten itibaren yeni organik atık torbası ile ayrıştırıyoruz!  

Eupen'de her yıl 750 ton organik atık evsel artık çöplere karışmaktadır. 

Bu da 150 filin ağırlığına eşdeğerdir.  

Daha iyisini yapabiliriz! 
ATTIKLAR HAKKINDA farklı DÜŞÜNELİM! 
 
 

SAYFA 1 

 

Yeni BİYO TORBASI geliyor! 
Eupen sakinleri olarak her yıl 3000 ton evsel atık üretiyoruz. Bu atıklar yeşil çöp torbaları içinde 
Herstal'deki yakma tesisine gönderilmektedir. Ancak bu torbaların içeriğinin %25'inin - 750 ton (veya 
150 filin ağırlığına eşdeğeri!) - değerli biyo-atıklardan oluştuğu tahmin edilmektedir: kompost olarak 
geri dönüştürülebilen organik atıklar (gıda ve yemek artıkları, küçük yeşil atıklar vb.). 
 
Bahçedeki, iç mekanlardaki, terastaki ve seralardaki bitkiler için enerji gıdası olarak idealdir. Bu 
organik atığı çöpe atmak ve bu şekilde yakmak utanç verici! 
 
Ama başka türlü de yapabiliriz.  
 
Organik atıkları ayrı toplayarak bir yandan artık atık torbamızı önemli ölçüde azaltırken diğer yandan 
da kaynaklarımızı koruyoruz. 
 
Çevremiz için bir artı! 
 
 

SAYFA 2 

 
01.03.2023 tarihinden itibaren 
Bu nedenle organik atıklar yeni “biyo-atık” torbası aracılığıyla ev artık atıklardan ayrı olarak 
toplanacak ve arkakalan atıklar için torba boyutu küçültülecektir. 
 
 
Bir den, iki olur 
Şimdiye kadar: 60 litrelik atık torbası, maksimum ağırlık 15 kg 
Yeni: Artık atıklar için 40 litrelik torba, maksimum ağırlık 10 kg VE organik atıklar için 20 litrelik 
torba, maksimum ağırlık 5 kg 
 
Önemli not!  
Elbette, kalan 60 litrelik büyük çöp torbası stoklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. 
 

SAYFA 3 

 

Geçiş ne zaman başlayacak ve nasıl gerçekleşecek? 
 
Bugün, 2023 belediye atık verginizden karşılanan yeni biyo-atık torbalarınızın kuponu alacaksınız. 
Bu kuponu şimdiden itibaren normal dağıtım noktalarında kullanabilirsiniz (kuponun arkasına 
bakınız). 



 
Biyo-atık poşetlerinin toplanmasına 1 Mart 2023 tarihinde başlanacaktır. Bunlar, BISA tarafından iki 
ayrı toplama bölmesi olan bir araç kullanılarak artık atık torbalarıyla aynı zamanda toplanacaktır. 
 
Eupen üst şehir (Salı) ve Eupen aşağı şehir & Kettenis (Cuma) için toplama tarihleri değişmemiştir. 
 
Tavsiyemiz -  
Hatırlatma fonksiyonlu dijital takvimi cep telefonunuza indirin ve ister artık ve organik atık, ister kağıt 
ve karton veya mavi PMK torbası için olsun, toplama tarihlerini bir daha asla kaçırmayın! 
 
Dijital takvime buradan indirebilirsiniz: 
www.eupen.be/digitale-kalender-muellabholung-2023 
 

SAYFA 4 

 
Önemli! 
Hala 60 litrelik atık torbaları için kuponunuz varsa, artık 31 Mart 2023 tarihine kadar geri dönüşüm 
merkezlerinde kullanabilirsiniz. 
Artık atıklar için yeni 40 litrelik torbalar şimdiden mağazalardan temin edebilirsiniz. 
Her zaman olduğu gibi, bu 40 litrelik torbalar için yeni kuponları 2023 atık vergisi bildirimiyle birlikte 
Haziran sonunda alacaksınız. 
 
Ekstra çöp torbalarının maliyeti :  
ARTIK ATIK TORBALARI  
40 litre:  10 adetlik rulo 15,- € 
  20 adetlik rulo 30,- € 
ORGANİK ATIK TORBALARI  
20 litre:  10 adetlik rulo 7,50 € 
 
Elinizdedir 

İsraftan kaçınarak, iki kat daha fazla tasarruf ediyoruz! Daha az satın alma maliyeti (örneğin gereksiz 

ambalaj) ve ek çöp torbalarından kaçınarak daha az bertaraf maliyeti 

 
İsrafın nasıl önlenebileceğine dair birçok ipucu burda bulabilirsiniz:  
www.eupen.be/Abfallvermeidung 
 

SAYFA 5 

 

ORGANİK ATIK TORBASINA ne ATABİLİRSİNİZ ? 
 
 
Mutfak atıkları 

• Kahve telvesi 

• Çay poşetleri 

• Meyve/sebze ve yumurta kabukları, et ve balık atıkları 

• Bayat gıda 

• çürük yemek artıkları 

• kemikler 
 

Diğer organik atıklar 

• Yemek artıklarıyla dolu pizza kartonları 

• Dondurma çubukları 

http://www.eupen.be/Abfallvermeidung


• Kirli kağıt havlular 

• Kağıt havlu ve mendiller 

• Organik evcil hayvan kumu 
 

SAYFA 6 

 
Önemli! 
Nereye atacağınızdan emin değilseniz, artık atıklarla birlikte atmanız daha iyi olacaktır. Uygun şekilde 
ayrıştırılmayan biyoatıklar, biyometanizasyon sırasında üretilen kompostun kalitesini tehlikeye 
atacaktır.  
 
Küçük bitki atıkları 

• Aromatik bitkiler 

• İç mekan bitkileri 

• Solmuş çiçekler 

• Küçük bahçe atıkları 
 
 
(Organik atık torbasında)  yasak olan ÜRÜNLER!  
___________   
 
LÜTFEN BU ATIKLARI ŞU ŞEKİLDE AYIRIN:  
 
Artık atık torbasına 

• Pamuk tomurcukları  

• Mahrem bakım atıkları 

• Bebek Bezleri 

• Elektrik süpürgenin torbaları 

• Mineral evcil hayvan kumu 

• Sigara izmaritleri 

• Kaldırım temizleme atıkları 
 
PMK mavi torbasına 

• Plastik torbalar 

• Plastik filmler 

• Plastik kaseler 

• Plastik saksılar 
 

SAYFA 7 

 

Biyo-atıklardan ne yapılır? 
 
Organik atıkların ayrıştırılması önemlidir, çünkü haneye bağlı olarak geri kalan evsel atıkların dörtte 
biri ile neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Organik atıklarımız artık eskisi gibi yakılmak yerine 
Herstal'daki metanizasyon tesisinde yüksek kaliteli kompost, elektrik ve ısıtma enerjisine 
dönüştürülebiliyor. 
 
100 kg BIYOA-ATIK şu ürünlere dönüştürülür  

• 30 kg KOMPOST  

• 10 kWh elektrik enerjisi (kabaca 24 saat boyunca çalışan bir televizyonun elektrik tüketimine 
eşdeğer) 



• 20 kWh termal enerji (yaklaşık 2 litre kalorifer yakıtının ısıtma enerjisine karşılık gelir) 
 

 
Bu çevre dostu geri kazanım seçeneğini teşvik etmek amacıyla Avrupa mevzuatı, belediyelerin en geç 
31 Aralık 2023 tarihine kadar vatandaşlarına artık atıkları ve organik atıkları ayrı ayrı toplama ve geri 
dönüştürme imkanı sunmasını şart koymaktadır. 
 

SAYFA 8 

 

Eupen'de ve Eupen için geri dönüşüm ortaklarınız 
_________  
 
Bunu biliyor muydunuz? 
... Eupen Belediyesi, çöp vergisinden elde ettiği gelirle sadece artık atık poşetlerinin ve şimdi de 
organik atık poşetlerinin toplanması masraflarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda 

• Bu atıkların Herstal'da taşınması ve işlenmesi, BİSA VoG) ve hacimli atık toplama merkezinin 
(RCYCL VoG) işletilmesi ve sübvansiyonu ? 

 
Bunun karşılığında, özel bir hane olarak 

• RCYCL'nin yılda iki kez ücretsiz hacimli eşya toplama hizmetinden yararlanın,  

• Bahçe atıklarınızı Schönefeld'deki BISA kompost alanına ücretsiz olarak getirin,  

• Geri dönüştürülebilir malzemelerinizi ve özel atıklarınızı yukarı ve aşağı şehirdeki ayrıştırma 
merkezlerine bırakın. 

 
Birliktelikte GÜÇ OLUŞUR  
 

GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ - RCYCL – BISA 
 

 

SAYFA 9 

 
Yararlı   
İPUÇLARI 
________  
 
Kokulardan kaçınma:  

• Meyve ve sebze artıkları, kahve telvesi ve çay poşetleri gibi mutfak atıkları çok fazla nem içerir. 
Çöp torbasında çok fazla sıvı birikmesini önlemek için, iyice süzülmesini, muhtemelen biraz 
kurumasını bekleyin ve yiyecek artıklarını organik torbaya atmadan önce gazete veya kağıt 
ekmek torbalarına sarın. Bu, biyo-torbadaki nemi ve ağırlığını azaltmanın yanı sıra atığın erken 
fermantasyonunu ve dolayısıyla koku oluşumunu da azaltacaktır.  

• Organik atıkları toplamak için küçük bir mutfak kovası kullanıyorsanız, kovayı düzenli olarak sıcak 
sirkeli suyla durulayın ve yeniden doldurmadan önce dibini biraz sirkeye batırılmış kartonla 
kaplayın. Bu aynı zamanda meyve sineklerini önlemeye de yardımcı olur! 

• Mutfak kovası için poşet kullanıyorsanız, yalnızca bu "OK kompost" logosuna sahip biyolojik 
olarak parçalanabilir poşetler kullandığınızdan emin olun (plastik poşet yok!) Başka hiçbir poşete 
izin verilmez (sağdaki simgeye bakın). 

• Organik atık torbası mümkün olduğunca serin bir yerde, evin içinde veya garajda tutulmalıdır. 
Özellikle yaz aylarında torbayı toplamak için çok uzun süre beklemeyin. Toplama işlemi her hafta 
yapılmaktadır.  

 



SAYFA 10 

 
Organik atık torbası, BISA yeşil konteyneri, bahçe kompostu:  

• Bahçeniz varsa, mutfak atıklarınızı yerinde kompostlayın. "İstenmeyen misafirlerin" komposta 
girmesini önlemek için, artık pişmiş yiyecekleri ve hayvansal ürünleri (balık veya et, süt ürünleri) 
ve ekmeği komposta atmaktan kaçının. (Kompostlama hakkında bilgi için: 
www.eupen.be/Abfallvermeidung). 

• Meyve ve sebze atıklarını da atmanıza olanak tanıyan bir BISA konteyneri kullanıyorsanız, BISA 
konteynerinin boşaltılmadığı kış aylarında yeni organik atık torbalarını kullanın. 

• Büyük miktarlarda yeşil atık için şunları yapabilirsiniz:  
o Bunları Eupen şehrinin BISA vzw, Schönefelder Weg 238, 4700 Eupen adresindeki kompost 

alanına götürün (Eupen'deki özel haneler için ekstra ücret alınmaz)  
o Mart ayından Kasım ayına kadar yeşil atık kutusu kullanarak BISA toplama hizmeti tarafından 

kaldırılmalarını sağlayın (sözleşme ücrete tabidir)  
o Bireysel olarak, büyük miktarlar için BISA toplama hizmetini kullanın (ücret karşılığında).  

 
İlgili kişi:  
BISA VoG 
Tel: 087/76 58 50 
info@bisa-ostbelgien.be 
www.bisa-ostbelgien.be 
 

ARKA KAPAK  

 
Ek bilgi 
Atık yönetimi hakkında  
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
                                                                                 www.eupen.be/Abfallentsorgung 
 
 
 
Atık vergisi hakkında genel bilgiler veya sorular : 

Stadt Eupen  
Tel: 087/59 58 11 
info@eupen.be 

 
Toplama hakkında sorunlar: 

- Artık veya organik atıkların toplaması 
 BISA VoG 

Tel: 087/76 58 50 
 info@bisa-ostbelgien.be 
 

- Kağıt + karton veya PMK mavi torbaların toplaması: 
 INTRADEL 
 Tel: 04/240 74 74 
 info@intradel.be 
 
Sorumlu editör :  
Stadt Eupen - Am Stadthaus 1 - 4700 Eupen 
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