Ev Çöpü
Havaleli Atıklar, ayrılmış
Yeşil-, Bahçe- ve Mutfak Çöpleri
Kâğıt (tomar halinde)
Kırpılmış Kâğıt (şeffaf torbalarda)
Karton Kâğıt
Tekstil Ürünleri, Ayakkabılar

Rösslitram (Baar)

Satış Noktaları

Toplama Noktaları

Ökihof

Taşıma ve Toplama, Ökihof

Taşıma

ZEBA (Zweckverband der Zuger
Einwohnergemeinden für die
Bewirtschaftung von Abfällen)

Ökibus (Cham, Zug)

Atık İmha Tebliğ Notu 2017
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Ökihof, Satış Noktaları
Pil, Akü
Araç Aküleri, Araç Lastikleri
Kahvekapsülleri
Flüoresan Ampuller
Elektrikli ve Elektronik Aletler
Ev Aletleri, Soğutucu- ve Dondurucu Cihazlar

İsviçre’deki atık imha ile ilgili genel olarak geçerli
temel kurallar farklı ana dillerde İnternetten indirilebilir
veya belediyelerden temin edilebilir.

Katılımız için teşekkür ederiz.
Ökihof
Baar
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Depozitolu Şişeler
PET-Şişeler
Sentetik (maddeden yapılan) şişe
EPS Polistiren Sert Köpük
Atık Yağ / Yemek Yağı
Metal
Seramik, Porselen, İnşaat Atıkları
Kitap
CD‘ler, DVD’ler

Atık imha konusunda önemli olan yerler, tanımlar ve
sürelerin tercümesi yapılmıştır.

Bu doğrultuda atıklarınızın birçoğunun yeniden
değerlendirmeye tabi tutulmasına aracılık ederek
kaynaklarımızın doğru kullanımına önemli katkı
yapmış olacaksınız.

Toplama Noktaları, Ökihof, Ökibus
Cam Atıklar
Teneke Kutular
Alüminyum Kutular

Sayın Hemşerilerimiz,
Atık imha tebliğ notunun 1. Sayfasında imha edilecek
olan nesnelerin üzerinde de işaretli olan sembollerin
anlamları verilmektedir.
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Tehlikeli Atıklar
İlaç
●
Kimyasallar, Cilalar, Boyalar v.s.
●
Zehirli Atık Başvuru Noktası, Ökihof Zug, 041 728 17 00
Hayvan Leşi: KSG (70 kg.a kadar Werkhof da alıyor)

●
●

Altgasse 40 | 041 769 06 69
www.baar.ch
Cham
Furenmatt | 041 723 87 90
www.cham.ch
Hünenberg
Zentrumstrasse 12 | 041 784 44 88
Zythus, Luzernerstrasse 91
www.huenenberg.ch
Menzingen
Industriestrasse 11 | 041 756 00 24
www.menzingen.ch
Neuheim
Beim Werkhof | 041 755 35 92
www.neuheim.ch
Oberägeri
Wassermattli | 079 455 89 03
www.oberaegeri.ch
Risch
Beim Sportpark | 041 798 18 43
www.rischrotkreuz.ch
Steinhausen Sennweidstrasse 2 | 041 748 11 33
www.steinhausen.ch
Unterägeri
Buchholzstrasse 17 | 041 750 32 30
www.unteraegeri.ch
Walchwil
Bahnhofstrasse 5 | 079 328 59 12
www.walchwil.ch
Zug
Äussere Güterstrasse | 041 728 21 62
www.zug.ch
Brockehuus
Ökihof, Zug’da, Tel. 041 725 26 90
Çalışma Saatleri:
Çarşamba: 13.00–16.30 / Cumartesi: 09.00–13.00
Ücretler
Çöp Torbası 17 Litre, Fr. 1.30
Çöp Torbası 60 Litre, Fr. 4.20
Kg başına Havaleli Eşya

35 Litre Fr. 2.50
110 Litre Fr. 7.60
Fr. 0.50

İşletmelerin Atıkları
IGD (sanayi, ticaret, hizmet) - İşletmeler atıklarını
4 tekerlekli, tartım çipli konteynerlerde kg başına 47,5 Rp
ücret karşılığında sunuyor.
Başvuru formu www.zebazug.ch sayfasından indirilebilir.

Önemli Adresler: ZEBA, Büro Cham, Tel. 041 783 03 40, www.zebazug.ch
KSG, Kant. Sammelstelle der Gemeinden des Kt. Zug, Walterswil, Tel. 041 761 10 64
Tehlikeli Madde Toplama Noktası Ökihof Zug, Tel. 041 728 17 00

Yönetmelik-Ökihof
Ökihof’da mevcut yüksek seviyede rahatlık, güven ve temizlik sağlayabilmemize yardımcı olması
bakımından aşağıda sıralanan kurallara uyulması gerekmektedir:
1. Ökihof-Görevlilerinin talimatlarına uyulması
zorunludur.

11. Ökihof önüne çöp veya atık malzeme
atılması yasaktır.

2. Ökihof içinde 15 dakikadan fazla zaman
geçirilmemelidir.

12. Patlayıcı madde, mühimmat veya silahlar
Ökihof tarafından kabul edilmemektedir.
Ancak bunları her hangi bir polis merkezine
teslim edebilirsiniz.

3. Açık olduğu saatlerde talimatlara uyulması
kaydıyla giriş herkese açıktır. Belediye gerekli
gördüğü durumlarda girişlere kısıtlama
getirebilir.
4. 6 yaşın altındaki çocuklar sadece bir yetişkin
refakatinde ve belletmen gözetiminde
Ökihof’a girebilirler.
5. Köpekler tasma ve kayış ile içeri sokulabilir
veya ziyaret alanı dışında bağlı tutulmalıdır.
6. Ücretler nakit ödenir. Ödeme karşılığı makbuz
alınması zorunludur.
7. Ücret kg başına hesaplanır. Asgari ödeme
CHF 2.–. Ücrete KDV dâhildir.
8. Teslim edilen mallar ZEBA veya ilgili
değerlendirme kurumunun malı sayılır.
Bu mallar Ökihof ziyaretçileri tarafından
beraberlerinde götürülemez.

13. Portakal renginde kodlanmış atıkları
eczaneler ve ecza depoları ücretsiz teslim
almak zorundadırlar.
14. Zug kantonu sakinleri Zug belediyesine ait
her Ökihof’u serbestçe kullanabilirler.

Bu kurallara uyulmaması halinde, yer yasağı,
giriş yasağı, para cezası ve hatta hasar tazmini
hükmü getirilebilir. Yardımcı olduğunuz için
teşekkür ederiz.
Zug Sakinleri Atık Yönetimi İdareler Birliği
(Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von
Abfällen (ZEBA)

9. Ökihof bitpazarı esnafı veya tüccarları için
satın alma yeri değildir.
10. Bedelsiz malzeme değiş tokuşu konusunda
Ökihof yönetimi karar verir. Anlaşmazlık
durumunda atık ücreti tahakkuk ettirilir.

Bu bölgede sizin güvenliğiniz için video
çekimi yapılmaktadır.

Çöpler nereye koyulacak?
Recycling Zug, geri dönüşüm harcını önceden
alıdığı için, belediyelerin Ökihof’larında çöplerinizin
çoğunu ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz. Ücrete
tabii olan çöpler için örneğin yakılacak ev çöpü,
araba aküsü, araba lastikleri gibilerinin fiyatlarını
belediyenin çöp bildirisinden öğrenebilirsiniz.
Çöpün azaltılması için üç adım:
Engellemek
Her alış verişten önce düşününüz:
Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bilinçli olarak
gereksiz ürünlerden vazgeçiniz. Uzun ömürlü
ve ekolojik bakımından sakıncasız olan ürünleri
alınız. Lüzumsuz ambalajları kabul etmeyin.
Azaltmak
Tamir edilebilen ürünleri alınız. Tekrar kullanılabilen
şişe ve kutuları tercih ediniz. Artıkların oluşmasını
engelleyiniz. Her zaman yalnız gerçekten lazım
olan miktarı alınız.
Tekrar kullanmak
Kağıt, cam, metal gibi tekrar kullanılabilen ürünleri
alınız. Evde ve işte aynı ambalajı birkaç sefer
kullanınız. Geri dönüşüm ürünlerini alırsanız,
hammaddelerin devri daimi olmuş olur. Mutfak
ve bahçe çöplerini ya bahçedeki gübreliğe
koyabilirsiniz yahut da organik madde toplama
servisine (Grüntour) verebilirsiniz.

Hurda metal:
Hurda metalleri belediyenizin Ökihof’una
götürünüz. Tenekeden ve alüminyumdan oluşan
konserveler ayrı ayrı olarak toplanılacaktır.
Bütün hurda metaller toplanılıp, eritilip tekrar
kullanılmaktadır.
Araba lastikleri:
Eski lastiklerinizi, eskilerini veya yenilerini aldığınız
tamirhaneye veya dükkâna götürünüz.
Onlar ya yeniden lastiklenileçektir yada çimento
fabrikalarında yakıt olarak kullanılacaktır.
Elbiseler:
İyi durumda ve temiz olan elbiselerinizi, toplamaları
yapan yardım kurumlarına veriniz. Gerekli torbalar
sizlere toplama yapılmadan evvel gönderilecektir.
Eski yağlar:
Madeni ve bitkisel yağlar (motor veya yemeklik
yağ) özel-zehirli çöp sayılmaktadır. Yağı her halde
ayrı olarak tamirciye veya Ökihof’a götürünüz.
Hiç bir zaman lağım sularına (lavabo, evye,
kanalizasyon) dökmeyiniz.

Çöpleri ayırınız!
Şu maddeler çöp torbasına koyulmayacaktır:

Elektrikli aletler:
Bozuk televizyonlar, bilgisayarlar, radyolar,
soğutucular v.s. alındığı yere veya yeni alet satan
bir dükkana geri götürülmeli veya Ökihof’a
verilmeli.
Satış yapan dükkanlar aletleri ücretsiz olarak geri
almak zorundadır.

Organik çöp:
Mutfak ve bahçe çöpleri bahçede gübreye
dönüştürüldüğü takdirde, fevkalade bir humus
oluşmaktadır. Organik çöp Ökihof’a götürülemez,
onlar organik madde toplama servisi (Grüntour)
tarafından alınmaktadır.

Floresan lambalar:
Floresan veya enerji tasarruf lambalarını satın
aldığınız yere geri götürünüz, yada Ökihof’a
veriniz. İçindeki maddeler uzmanca
değerlendirilecektir, metal ve cam tekrar
kullanılacaktır.

Hurda cam:
Tekrar kullanılabilen camdan oluşan ambalajları
ve şişeleri dükkana geri götürünüz. Kırılmış ve
kırılmamış camları (Chianti şişelerini sepetiyle
beraber) renklere göre ayırılmş bir şekilde onlar
için öngörülen konteynırlara atınız. Hurda camların
toplanmasıyla yeni şişe yapılabilir.

Kimyevi maddeler:
Boya, cila, ilaç, zehirli ve kimyevi maddeleri ayrı
ayrı olarak eczanenize veya drogerilere götürünüz.

Başka sorularınız var mı?
Başka sorularınız varsa, belediyenizin çevre
koruma hizmetine başvurunuz. Ökihof’taki
elemanlar da size yardımcı olabilirler.

Pil ve araba aküleri:
Onları, satışı yapılan yerlere, tamirhanelere veya
Ökihof’a götürünüz. Onlar tekrar kullanılacaktır.

