Çöpleri ayrmakla paradan tasarruf edersiniz
Kağt, karton ve metal atklar ücretsiz olarak toplanr. Cam, teneke kutular, alüminyum, pil ve tekstil ürünleri ücretsiz olarak şehirdeki belli toplama yerlerine
braklabilir. Pet şişeler ücretsiz olarak satş yerleri tarafndan geri alnr.
Elektronik eşyalar ve özel çöpler (kimyasal maddeler ve piller gibi) bunlar satan
dükkanlara ya da Militärstrasse’ de bulunan çöp toplama yerine ücretsiz olarak
verilebilir. Ev çöpleri ev eşyalar ve yeşil çöpler ücret karşlğ alnr.
Ücretli çöp torbalar ve markalar için satş yerleri: Çöp tavsiye
kitapçğnn (Abfallratgeber) son iki sayfasna baknz.

Çöpleri doğru zamanda yerine brakmak
Ev çöpü, ev eşyalar, yeşil çöpler, kağt ve kartonlar çöp toplama günü en geç
saat 7.00’ye kadar ya da en erken önceki akşamdan «K» ile belirtilmiş çöp toplama yerlerine braklmaldr. Çöpler haftada bir sefer toplanr. Çöp toplama
kitapçğndan ( Abfallratgeber) sokağnz için hangi günün çöp toplama günü
olduğunu öğrenebilirsiniz. (Sal / Çarşamba / Cuma). Yeşil çöpler pazartesi günü
toplanr. Kağt ve karton sokağnzn bağl olduğu gruba göre (Kreis1 / Kreis2)
ayda bir Çarşamba günleri toplanr.
Çöp toplama kitapçğnn ilk iki sayfas: sokaklarn listesi ve çöp atma
günleri.

Çöplerinizi ayrarak doğru yerlere braknz.
Ev çöpleriniz için resmi AVAG çöp torbalarn ya da markalarn kullannz.
Çöplerinizi size en yakn «K» işaretleri cadde üzerine brakabilir ya da oturduğunuz yere ait konteynerlere atabilirsiniz. Atlabilir ev eşyalar uygun çöp
markas yapştrlarak ayn şekilde atlabilir. Yeşil çöplerinizi bağlayarak
açk kaplarda ya da yeşil çöp konteynerlerine marka yapştrarak brakabilirsiniz.
Kağt ve kartonlar ayr bağlanmaldr.
Kağt alm: sadece gazeteler dergiler ve ciltsiz kitaplar.
Karton alm: sadece kartondan oluşan malzemeler ve katlanarak. İçinde
plastik veya başka yabanc madde olmayacak. (Süt ve içecek kartonlar da
konulmayacak)
Metal alm sadece metal eşyalar için geçerlidir. Ağaç veya kumaş gibi yabanc
maddelerin önceden metalden ayrlmas gerekir.

Özel Çöpler satş yerlerine verilmelidir
Özel çöpler (kimyasallar, piller, lambalar, zehirli atklar vs.) normal çöp
torbalarna atlmamaldr. Bunlar satn aldğnz dükkanlara veya Militärstrasse’deki çöp toplama yerine ücretsiz geri verebilirsiniz. Eski ilaçlar da ayn şekilde
eczanelere iade edebilirsiniz.
20 kg. a kadar özel çöpleriniz için ücretsiz fiş: Çöp toplama
kitapçğnn ortasndaki iki sayfaya baknz.

Çöp brakma yerlerini gündüzleri kullannz
Cam, teneke kutu, alüminyum, pil ve tekstil atklar için bütün şehirde halka açk
toplama yerlerini kullannz. Pazartesiden Cumartesiye kadar saat 7 ile 20 aras
bu yerleri kullanabilirsiniz. Pazar ve tatil günlerinde çöp atmaynz.

Çöpleri kanalizasyona atmaynz.
Çöpleri tuvalet, lavabo veya başka borulardan kanalizasyona atmayn.Böylelikle
borularn tkanmasna ve suyun kirlenmesine sebep olursunuz.

Kamuya açk çöp bidonlarnn kullanlmas:
Acik alanlardaki cöp bidonlari disardayken ya da yoldayken olusan cöpleri atmak icindir. Ev cöplerinizi böyle yerlere atmaniz yasaktir.

Cöp yakmak yasaktir
Açk alanlarda, soba ve şöminelerde, çöp yakmak zehirli gazlarn oluşmasna
neden olduğu için yasaktr. Açk alanlarda sadece küçük miktarlarda bahçe
ve ormana ait malzeme çok az duman çkardğ ve kimseyi rahatsz etmediği
sürece yaklabilir. Odun sobalarnda sadece kuru ve doğal odun ya da kabuklarn
yaklmasna izin verilmiştir.

Çöp alm yeri- kişisel ev çöplerinin atlmas
Militärstrasse’deki çöp alm yerinde, küçük miktarlardaki kişisel ev çöpleri alnr.
Ayrlmş çöpler tartlr ve ücret karşlğ, peşin ödeme ile alnr. 20 kg’ a kadar
kağt, karton, metal ve özel çöpler ücretsiz olarak alnr.
Açlş saatleri ve yeri: Çöp toplama kitapçği içindeki çift sayfaya
baknz. (Sammelhof / Service im Abfallratgeber)

Daha fazla bilgi için:
Tiefbauamt der Stadt Thun
Abfallbeseitigung
Industriestrasse 2
3602 Thun

13

14

Tel. 033 225 83 59 / 033 225 84 08
Internet: www.thun.ch/abfallratgeber
www.thun.ch / integration
Email: abfallberatung@thun.ch
Email: kompostberatung@thun.ch

