ÇÖP DANIŞMA KVA THURGAU 071 626 96 26
Rüteliholzstrasse 5, 8570 Weinfelden, www.kvatg.ch
Atıkların oluşmasının önlenmesi,
azaltılması, ayrılması ve değerlendirilmesi!

TAMIR KILAVUZU

KVA UYGULAMASI

Atıkların azaltılması – atmak yerine
tamir etme!
Güzel deri ayakkabı yıprandı mı ya da
alıştıǧımız koltuǧun yenilenmeye mi ihtiyacı var? O halde www.reparaturfuehrer.ch
sitesini ziyaret ediniz. Burada esnaflar,
sanatkarlar ve kurumlar tamir hizmetlerini
sunmaktadır.

KVA Thurgau uygulaması sizi önemli çöp
toplama ve çöp imhası tarihleri hakkında
bilgilendirir. Dikkat çekici haberlerle çöpü
hazırlamayı bir daha asla unutmazsınız
ve yeni haberler hakkında her zaman bilgi sahibi olursunuz. App-Store’dan iOS ve
Android olarak temin edilebilir.
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HAZIR HALE GETIRME
Çöp bidonunu hazırlama
Çöpleri toplama gününün sabahında saat 7.00'a kadar çöp toplama
alanında hazırlayın.
Ücretli çuvallar
Ev çöplerini KVA Thurgau firmasının ücretli resmi çöp çuvallarına atın.
Yanıcı büyük hacimli atıklar ve yıǧınlar üzerine büyük hacimli atık işaretini
koyun ve çöp toplama yerinde hazır hale getirin.
Apartman konteynerleri
Sadece KVA Thurgau'a ait ücretli resmi çöp çuvallarını depolayın.
Alt zemin konteyneri (UFC)
İçine sadece KVA Thurgau'a ait ücretli resmi çöp çuvallarına atın.
Bunları konteyner içine istediǧiniz zaman atabilirsiniz. Büyük hacimli
atıkların depolanması ve atılması yasaktır. Büyük hacimli atıkları KVA
veya RAZ'a gönderin. Hacimli çöpleri kabul eden yerler ve çöp toplama
hizmetleri hakkında bilgi için bkz. 071 626 96 26 veya
www.kvatg.ch (www.kvatg.ch/dienstleistungen/dienstleistungen/
kehrichtsammeldienst).
Büyük hacimli atıklar
Hacimli çöpler ve destelerin (sadece yanıcı malzemeler)
resmi toplama merkezlerinde hazır hale getirin.

KVA Thurgau'ın hacimli çöp markasıyla iyi görünür şekilde işaretleyin:
1 marka
• 5 kg'a kadar
2 marka
• 10 kg'a kadar
4 marka
• 20 kg'a kadar
6 marka
• 30 kg'a kadar
• Maksimum ölçüler: 100 × 70 × 50 cm
• Maksimum aǧırlık: 30 kg
Desteler ve tekli büyük hacimli çöpleri toplama gününde
çöp toplama servisine verilebilir.
Tehlikeli variller
Kamp ocaǧı gazı ve CO2 tüpleri gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler ev çöpüne
ait DEĞİLDİR (Patlama tehlikesi!).
Çöp toplama servisi tarafından alınmayanlar:
• kapatılmamış ve aşırı dolu çuvallar
• Karton kutular ya da alışveriş poşetleri içerisindeki çöpler
• Geri dönüşüm (geri kazanım için) maddeleri
• 	Boyalar, sıvılar, zehirler, kimyasal maddeler ve patlayıcı maddeler
• gübreye dönüştürülebilir atıklar (yeşil atıklar)
• yakılamaz malzeme
Özel harcamalar
Kurum, kurallara uygun hazır hale getirilerek bırakılmamış atıkların
bertarafı için, meydana gelen ek masrafları (en az 50.– CHF), bu
masraflara sebep olan kişilere doǧrudan fatura eder.

ÇÖP TORBASI ÜCRETLERI
KUH-BAG

KVA'nın resmi ücretli çöp çuvalları
17 litrelik çöp çuvalı, ruloda 10 adet

Fr. 10.–

35 litrelik çöp çuvalı, ruloda 10 adet

Fr. 14.–

35 litrelik çöp çuvalı, ruloda 10 adet

Fr. 20.–

60 litrelik çöp çuvalı, ruloda 10 adet

Fr. 20.–

60 litrelik çöp çuvalı, ruloda 10 adet

Fr. 30.–

110 litrelik çöp çuvalı, ruloda 5 adet

Fr. 25.–

*

Alt zemin konteyneri için uygun deǧildir!

*

Diǧer ücretler
KVA Thurgau hacimli çöp markası adedi:
Sanayi için konteyner damgası adedi:
Sanayi için 1x L yıllık harç, adet:

Fr. 2.–
Fr. 45.–
Fr. 2000.–

AMBALAJ SIMGELERI
Geri dönüştürülebilir ambalajlar / malzemeler

Belediyeye veya satış yerine

Çoklu paketler genellikle depozitoludur

Belediyeye veya satış yerine

PET içecek sşişeleri

Satış yerine veya RAZ / KVA'ya geri

Plastik şişeler (boş, tekrar kapatılabilen)

Satış yerine (Migros, Coop vs.) veya RAZ / KVA'ya iade

Gübreleme için uygundur

Gübrelemeye / Fermentasyona gönderin

Ev çöpleri

Çöp torbasına dahildir!

Özel atıklar

Çöp torbasına konulamaz!

Suyu kirleten maddeler

Hiçbir zaman tuvalet ya da lavaboya dökmeyiniz!

ÖZEL ŞAHISLAR IÇIN DOǦRUDAN TESLIMATLAR
Açılış saatleri
RAZ Weinfelden
Planlanan açılış 2018’in
2. çeyreğinde
Verband KVA
Thurgau, Weinfelden
071 626 96 26
Rüteliholzstrasse 5
info@kvatg.ch
PZT–CUM saat
7.15–11.45 / 13.15–17.00
*
PER saat 18.30'a kadar
*
CMT 8.30–11.30

RAZ Frauenfeld
052 722 25 23
Juchstrasse 45
info@tricycling.ch
PZT–CUM saat
7.00–11.45 / 13.00–17.15
PER saat
7.00–11.45 / 13.00–18.30
*
CMT saat 7.30–12.30

RAZ Hefenhofen
071 411 57 27
Grundholzstrasse 9
raz.hefenhofen@kvatg.ch
PZT–CUM saat
7.30–11.45 / 13.30–16.45
*
CMT saat 8.30–11.30

Aşaǧıdaki çöpler KVA Thurgau birliǧine ve
RAZ'a teslim edilebilir:
Yakılabilir çöpler: Ton başına Fr. 205.20 (KDV dahil)
Minimum hesaplanmış teslimat miktarı: Fr. 10.– (40 kg'a denk gelir)

RAZ Kreuzlingen
Çöp imha avlusu
071 688 81 22
Sonnenwiesenstr. 9a
raz.kreuzlingen@kvatg.ch
PZT – CUM saat
7.30–11.30 / 13.15–16.45
*
CMT saat 8.30–11.30

Mühletobel atık dökme yeri
Berg
071 636 15 76
Kehlhof
PZT, SAL, PER, CUM
öǧleden önce
deponie.kehlhof@kvatg.ch
(ÇAR ve CMT kapalı)
1.3. 30.10'a kadar: saat 7.00–11.45
1.11. 28.2'ye kadar: saat 8.00–11.45

Tatil günlerinde açılış saatleri:
www.kvatg.ch
Sadece özel şahıslar için teslimat

*
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HURDA KÂǦIT

ALÜMINYUM/
BEYAZ TENEKELER

PILLER

Kaǧıt toplama servisine dahil olanlar:
Yalnız gazete, dergi, her türlü basılı kâǧıt,
ciltsiz kitap ve telefon rehberleri gibi
temiz kâǧıt malzemeleri balyalar halinde
hazırlayınız. Karton kutularının, kâǧıt ya
da plastik torbaların içine koymayınız.

Konserveler, alüminyum, kalaylı sac ve hayvan yemi kutuları, macun tüpleri vs.: Kâǧ ıdını sökünüz, kutuları soǧuk suyla yıkayınız.
Kaplamalı ambalajları ve folyoları ev çöpü
toplamasına katınız.

Kuru ve düǧ me tipi piller, ev aletlerine ve
elektrikli cihazlara ait aküler satış yerine
geri verilecek ya da RAZ / KVA'ya, gerektiǧ
inde de belediyenin toplama merkezine
bırakılacak.

Nespresso kapsülleri
RAZ / KVA'daki özel toplama bidonlarına
atın veya bayiye iade edin.

Otomobil aküleri ücretsiz olarak yedek
parça satıcılarına ya da RAZ / KVA'ya
verilecektir.

Kaǧıt toplama servisine verilmeyecekler:
Süt ve içecek ambalajları, kaplanmış
kâǧıt, tutkal, taşıma torbaları, etiketler,
plastik, karton (bkz. aşaǧ ıda karton
başlıǧı), zarflar vs.

Akünün asidini kanalizasyona
ya da topraǧa dökmeyiniz!

INŞAAT MOLOZU / SERAMIK

ŞARJLI LAMBALAR

ELEKTRIKLI ÜRÜN
HURDALARI

Taş ya da topraktan yapılma ürünler, porselen, ateşe dayanıklı kaseler (Borcam), aynalar, kiremitler, taşlar, beton, küçük miktarlardaysa RAZ / KVA'ya, yerine göre belediyenin toplama yerine.

Neon tüpleri, floresan tüpleri, enerji tasarruflu lambalar, cıva buharlı lambaları kırmayınız.

Elektrikli cihazlar
Ev aletleri, eǧlence elektroniǧi, büro makineleri, iletişim cihazları ve eski veri ve müzik
CD'leri, DVD'ler ve koruyucu kılıfsız Blue
Ray disklerini ücretsiz olarak elektronik
maǧazalarına ya da RAZ/ KVA'ya bırakınız.

Yalnız RAZ'a / Deponie Mühletobel
çöplüǧüne verilecekler:
Alçı, eternit, zararlı madde içeren inşaat
atıkları, mineral elyaf ve cam elyaf
izolasyon malzemeleri.

Ücretsiz olarak (peşin geri dönüşüm
harcı sayesinde) elektrik ürünleri satıcısına
ya da RAZ / KVA'ya, yerine göre belediyenin toplama merkezine bırakınız.
Normal ampulleri ev çöpü ile birlikte veriniz.

Küçük miktarlar: 20 kg’a kadar ücretsiz
Büyük miktarlar:
Abfallberatung (Çöp Danışma) 071 626 96
26

YEŞIL ATIKLAR

CAM

EV ÇÖPLERI

35L
OFFIZIELLER KEHRICHTSACK

Meşrubat şişelerini ve cam kavanozları
beyaz, kahverengi ve yeşil cam türlerine göre ayrılmış halde bırakınız. Metal,
seramik ve plastik parça gibi yabancı
maddeleri çıkarınız!
Depozitolu şişeleri satış yerine geri götürünüz.
Tabak-çanak / seramik ve ayrıca pencere
ve ayna camlarını cam geri dönüşümüne
atmayınız (Bkz: Inşaat molozu / seramik).

Bahçe ve mutfak çöplerini mümkün
olduǧunca kendiniz gübreye dönüştürün.
Yeşil atıklar
Belediyenin verdiǧi bilgilere göre
(bilgi ve çöp toplama), bakınız ön sayfa
Ev bahçesinde gübreye dönüştürme
KVA Thurgau belgeleri, danışmanlık ve
kompostlama kursları, telefon 079 105 09 43
veya kompostberatung@kvatg.ch
Kurs tarihleri ve öneriler
www.kvatg.ch/kompostinfos
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Yeniden kullanımın ya da ayrı bir atık giderme prosedürünün gerekli olmadıǧı yakılabilir atıkları ev çöpü toplama servisine veriniz (atık giderme sembollerini dikkate alınız). KVA Thurgau'nun ücretli çöp çuvallarında çöp hazırlama.
Tereddüt halinde çöp danışmanlık
hizmetine danışabilirsiniz: 071 626 96 26
Çöp toplama tarihlerinin deǧişmesi ile ilgili
bilgiler için bkz. www.kvatg.ch > Aktuelles
veya KVA uygulaması.

www.kvatg.ch

KARTON

SOǦUTMA ÜNITELERI

METALLER

Karton toplama servisine şunlar
bırakılır:
Temiz karton ambalajlar, oluklu mukavva vs.
(geri dönüşüm simgeli). Bastırarak yassılaştırınız, demet/balya haline getiriniz, kâǧıt
ile karıştırmayınız, yapışkan bant vs. gibi yabancı maddeler içermediǧine dikkat ediniz!

Evlerden buzdolapları ücretsiz olarak veya
(pesin geri dönüşüm harcı sayesinde) beyaz eşya maǧazalarına ya da RAZ / KVA’ya
(SENS resmi toplama merkezleri) veriniz.

Hurda demir, karışık metal, tavalar, lastiǧi
çıkarılmış bisikletler, makine parçaları, metal mobilyalar vs. belediyenin metal toplama
yerine verilir. Hurda otomobiller öǧütme tesislerine verilir.

Ticari soǧutma üniteleri:
Abfallberatung (çöp danışma)
071 626 96 26 veya SENS 043 255 20 00

Bu çöpe dahil olmayan şeyler:
Ev çöpü simgesiyle işaretli kartonlar, örn.
içecek tetrapak kutuları vs.

Buzdolapları, mutfak ocakları, çamaşır
makineleri, elektronik hurdalar, pil/aküler,
plastik parçalar vs. metal toplamaya verilmez.

YAǦLAR

PET IÇECEK ŞIŞELERI

PLASTIK ŞIŞELER (PE)

Yemek yaǧ ını ve madeni yaǧ ları (örn. motor
yaǧ ını) ayrı toplayınız. Ait oldukları yaǧ
kaplarına boşaltınız. Karıştırmayınız!

PET içecek şişelerini temiz halde satış
yerine geri götürünüz veya RAZ /
KVA'da bunun için öngörülmüş toplama
kaplarına atınız (ezdikten sonra).

Sadece boş, kapaǧı kapatılabilen plastik
şişeleri evden bu toplama tesisine gönderin.

Belediyenin toplama merkezlerini kullanınız.
Kanalizasyona ya da topraǧa dökmeyiniz.

PET toplama alanına ait olmayanlar:
Şampuan, yaǧ, sirke, deterjan plastik şişeleri ve kirlenmiş PET şişeler.

Bu çöpe dahil olmayan şeyler:
PET şişeleri ve esnaflık, otomobil ve bahçe
işlerinden gelen tüm şişeler.

KUH-BAG

YANICI HACIMLI ÇÖPLER

STYROPOR / SAGEX

Toplanan atıklar:
Kova, bardak, gıda maddesi ambalajları,
şampuan ve deterjan şişeleri, Tetrapak,
taşıma torbaları gibi
evlerden temiz plastik malzemeler.

Şilteler, mobilya, plastik maddeler, halılar
vs.: Tekli parçaları ve hacimli çöp markalı küçük miktarları iyi görünür bir şekilde ev
çöpüne veriniz.

Evlerden çıkan ve başka nesnelerle (başka
atıklarla) karışmamış styropor köpüǧü
atıkları RAZ*/ KVA*'ya (kimi durumlarda
belediyenin toplama yerine) ücretsiz olarak
bırakılabilir.

Bu çöpe dahil olmayan şeyler:
Oyuncaklar, borular, hortumlar, kirlenmiş
gıda maddeleri ambalajları, bidon, esnaflık,
otomobil ve bahçe işlerinden gelen şişeler,
Pet şişeler.
Satış ve toplama noktaları: RAZ / KVA
veya www.kuh-bag.ch sitesinde

Maksimum ölçüler / Aǧırlık:
100 × 70 × 50 cm, 30 kg
5 kg’a kadar 1 marka, 10 kg’a kadar 2 marka,
20 kg’a kadar 4 marka, 30 kg’a kadar 6 marka
Büyük miktarları bedel karşılıǧ ı RAZ /
KVA'ya veriniz. Çöp toplama servisleri ve
özel atık imha şirketleri için bkz.
www.kvatg.ch > kehrichtsammeldienst >
Sperrgutentsorgung
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TEKSTILLER

HAYVAN KADAVRALARI

AHŞAP

Giysileri, kumaşları ve yerine göre iyi durumdaki ayakkabıları, bunları toplayan kuruluşun duyurduǧu kurallara uygun olarak,
bunun için öngörülmüş çuvallar içerisinde hazır ediniz, yerine göre belediyenin bu
amaçla koyduǧu kaplara bırakınız.

Ölü küçük hayvanları yabancı maddeler
olmaksızın (tasma, plastik çuval, naylon
vs.) kadavra toplama merkezine bırakınız.
Kesinlikle ormanda gömmeyiniz, akarsulara, göllere atmayınız ya da ev çöpü toplama
servisine vermeyiniz!

Mobilya, tahtalar, paletler, yıkım işlerinden
hurda keresteler vs., ıslak ahşap gibi
işlenmiş ahşap. Küçük miktardaki ahşaplar
RAZ / KVA tarafından bedel karşılıǧında
kabul edilebilir. Eski demiryolu traverslerinde metal parçaları çıkarılmalıdır.

Ev çöpüne verilecekler:
Kullanılamaz ve kirli haldeki tekstiller ve
ayakkabılar.

Bilgi: 071 626 96 26

Parçalar 4 m’den daha uzun olmamalıdır.

LASTIKLER

ÖZEL ATIKLAR / ZEHIRLER

Motosiklet, otomobil ve traktör lastikleri bedel karşılıǧında satış yeri veya RAZ / KVA’ya
geri verilebilir.

Kimyasal maddeler, asitler, alkalik maddeler, cilalar, boyalar, çözücü maddeler (solventler), ilaçlar, aǧaç ve bitki koruyucu
maddeler, dezenfeksiyon ve temizlik (deterjan) maddeleri, cıva atıkları (termometre), kamp ocaǧı gazı ve CO2 tüpleri.

100 kg’a kadar olan eski lastikler (jantları ile
birlikte) Tekli bisiklet lastikleri ev çöpüne
verebilirsiniz.
Ücretler: Resmi çöp fiyat listesine göre
Büyük miktarlar:
Abfallberatung (çöp danışma) 071 626 96 26

RAZ / KVA zehir toplama merkezlerine
(sadece özel) veya satış yerine iade edin.
Küçük miktarlar: 20 kg’a kadar ücretsiz
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