Türkisch
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.
Başka sorularınız var mı?
Başka sorularınız varsa, belediyenizin çevre koruma hizmetine başvurunuz. Ökihof’taki
elemanlar da size yardımcı olabilirler.
Tutarlar:
Çöp takvimindeki birinci kolon, teslim alma fiyatlarını göstermektedir. G = Gratis/bedava.
Ücrete tabii olan çöplerin fiyatları çoğunlukla kg başınadır.
ZEBA
Zug belediyelerinin, çöplerin işletmesi için kurulan birlik. Tel. 041/783 03 40.
www.zug.ch/zeba
Çöpleri ayırınız!
Şu maddeler çöp torbasına koyulmayacaktır:
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.

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.
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.
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.
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.
Kimyevi maddeler:
Boya, cila, ilaç, zehirli ve kimyevi maddeleri ayrı ayrı olarak eczanenize veya drogerilere
götürünüz.
Pil ve araba aküleri:
Onları, satışı yapılan yerlere, tamirhanelere veya Ökihof’a götürünüz. Onlar tekrar
kullanılacaktır.

