DELEMONT KENT - ÇÖP TOPLAMA PROGRAMI
Genel bilgilendirme ve iletişim
BENIM TEPKIM : ÇÖPLERI YERINDE AYIRMAK
Alışveriş yaptığımda …
Alisverise giderken fırsattan istifade edip alisveris yapacagim yere bırakabileceğim
bütün çöpleri de yanıma alirim : cam şişeler, PET şişeler, piller, kullanmadığım
aletler, ve saire.
Alışveriş yaparken, satın aldığım malın ekolojik olmasına dikkat ederim (az
paketlenmiş, üretim ve taşıma sırasında fazla enerji tüketmeyen, çevreye zararlı
olmayan ve geri dönüşümlü ürünler seçerim).

1 –Sehir yc Bellerive (Soyhières) bolgesi

2 -Gare bolgesi

ILETIŞIM VE BILGILENDIRME NOKTALARI
Service UETP, rte de Bâle 1, 032/ 421 92 92, uetp@delemont.ch
Aynı zamanda bilgilendirme dergisi "Delémont.ch" ‘ a da göz atabilirsiniz.
Kış mevsimi hizmeti : Bina sahipleri konteynerlere giden yolu açmak kardan temizlemek ve tuzlamak
zorundalar, yoksa konteynerleri bosaltmak mükün olmaz

AJD KURUMU
Çöplerin ve atıkların toplanması ile ilgili sorusu olanlar burayi arayabilir :

Mümkün olduğu müddetçe, satın almış olduğum ürünlerin paketlerini mağazada
bırakırim

BENIM FINANSAL KESINTILERIM
ÇESITLI ATIKLARIN TOPLANMASINI GERCEKLESTIREN ilgili yerlerin listesi
1 - Bölge ville yc Bellerive (Soyhières):
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
2 - Gare:
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve, 7h-12h et 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (lu-ve, 7h45-11h30 et 12h45-16h30)
Linkler
SEOD
www.dechets.ch
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Bölge: 1 - Sehir yc Bellerive (Soyhières)

Sayfa yukarisi

Ev çöpleri
Her perşembe saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır
Yeşil çöpler {Çürüyebilr}i
Her pazartesi saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır
Kağıt ve kartonlar
Her salı saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır
Not : Kâğıt ve karton birlikte toplanıyorlar. Eğer plastik çantalara veya düzensizve biçimsiz bir şekilde bırakılmışlarsa toplanmazlar.
Büyük çöpler ve yakıtlar
Düzenli toplama. Not: Kabul edilen çöpler : vergilendirilmiş 110 litrelik torbalara sığmayan çöpler, 50x50x50 boyutundan daha büyük ve en fazla 50 kg ağırlığı olucak. Nesne türüne
göre en fazla 2 adet bırakılabilir.

Bölge: 2 – Tren istasyonu bölgesi

Sayfanin yukarisi

Ev çöpleri
Her cuma saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır
Yeşil çöpler {çürüyebilir)
Her pazartesi saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır

Kâğıt ve kartonlar
Her salı saat 07.00’den itibaren toplanmaktadır
Not : Kâğıt ve karton birlikte toplanıyorlar. Eğer plastik çantalara düzensiz veya biçimsiz bir şekilde bırakılmışlarsa toplanmazlar.
Büyük çöpler ve yakıtlar
Düzenli toplama. Not: Kabul edilen çöpler : vergilendirilmiş 110 litrelik torbalara sığmayan çöpler, 50x50x50 boyutundan daha büyük ve en fazla 50 kg ağırlığı olucak. Nesne türüne göre en
fazla 2 adet bırakılabilir.
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Aerosollar

Aluminium ve konserve kutular
En yakinda bulunan toplama noktasina birakilir. {Ikinci sayfada bulunan plana
bakiniz.}

Elektrik ve elektronik cihazlar

En yakininizda bulunan toplama yerine birakiniz. ( Ikinci sayfada bulunan plana
bakiniz)
Berlingolar (süt kutulari…)

Satis noktalari tarafindan geri alinmaktadir, ve toplama merkezleri bulunmaktadir
SENS/SWICO (Bilgilendirme SENS: 024/424 20 44), Caritas Jura, Gobat SA, Met Fer
SA, Stutzmann (ilk sayfadaki adres listesine bakiniz)
SENS/SWICO toplama merkezleri (Bilgilendirme için SENS: 024/424 20 44)
Agaç

Vergili çöp torbasina koyulmasi gerekmektedir.

Nespresso kapçıklari
Toplama merkezi Gobat SA veya Met Fer SA ‘ya birakiniz. (ilk sayfadaki adres
listesine bakiniz). Karsiliginda para veriliyor

Stutzmann’a birakilir. (ilk sayfada buluna adres listesine bakiniz)

.
Temiz karton

Yazicilar için mürekkep kartuşu

Kartonun iple baglanmis paketler içersinde bulunmasi gerekiyor, paketin agirligi 18
kiloyu geçmiyecek.
CD’ler

Satis noktalarina geri veriliri veya bir vergili çöp torbasina koyulur.

Odun külü
Vergili çöp torbasina koyulmasi gerekmektedir.

çürüyebilir atıklar
çiçekler, meyve/sebze kabuklari, meyve, sebze, çimen, kahve telvesi, çay posetleri,
bahçe çöpleri, dal (baglanmis halde uzunluk. max. 1,5 m ve diametr. 40 cm)
Bunlar Hariç: istilacı bitkiler, hayvanların yatması için döşenen otlar
Inert, çimento, beton içeren çöpler (az miktarda olarak)
Gobat SA veya Met Fer SA (ilk sayfadabulunan adres listesine bakiniz)

Hayvan cesetleri
Soyhières’de bulunan Centre des déchets carnés ‘ye birakilmali, telefon numarasi :
032/422 13 94. Dikkat : Sadece pazartesi’den cumartesi’ye saat 9.30 ve 11.30 arasi
mumkunolabilir.

vergili çöp torbasina koyulur.

Büyük çöpler ve yakıtlar
eski mobilyalar,yataklar,minderler, halı , ayna, cam, buyuk oyuncaklar, bos kablar
10 litreden itibaren. Yuvarlanmis halinin genisligi max. 1.5 m.
Bunlar Hariç: metal içeren ürünler
Evin özel atiklari
K + S Entsorgung tarafindan bedava olarak alinir Delémont, n° tél. 032/423 16 62,
(Ayin 3uncu salisi 16h -18h) daha fazla bilgi icin: www.jura.ch/env veya komün
bürosu.

Demir hurdası
Bahçe sandalyesi (plastikli olmayacak) kızartma tavası, metal raflar, bisikletler
borular, mekanik parçalar, metal karyola, metal çerçeveler, vb.
Bunlar hariç: Elektrik ve elektronik cihazlar
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Mineral ve bitkisel yağlar

Ilaçlar

En yakininizda bulunan toplama yerine birakiniz. (Ikinci sayfada bulunan plana
bakiniz.)

Neon - floresan lambalar

Satis noktalari tarafindan geri alinmaktadir

Ev çöpleri

Satis noktalari tarafindan geri alinmaktadir, ve SENS toplama merkezleri (Bilgi SENS:
024/424 20 44), DELA SA, rue St-Henri 2 (zone industrielle), Stutzmann (ilk sayfada
bulunan adres listesine bakiniz)

Kâğıt

Baska herhangi bir toplama sistemi tarafindan alinmayan ev copleri
Ev çöpleri saadece vergili SEOD torbalara konulmali. Agirligi max. 18 kg olmali,
daha büyük cop torbaliri mutlaka otamatik olarak kaldirilabilir bir cop konteynerlere
konulmali
PETLER (bos icecek petleri)

Gazete, dergi, kitap baglanmis bir sekilde birakilmasi gerekiyor. Max. agirlik 18 kg.
Bunlar haric: karbon kâğıdı, şablon (onlar vergili torbaya koyulur)
Piller ve akümülatörler

Satis noktalarina birakilir.

Plastikler

Satis noktalari tarafindan geri alinmaktadir

Tarımsal plastikler

özel vergili cop torballarina konulur

Tekerlekler

Met Fer SA veya Gobat SA ‘ ya birakilabilir. (ilk sayfada bulunan adres listesine
bakiniz) veya buna özel konteynerlere.
Sajex {beyaz köpük}
özel: max. 30 litre olmali, rue St-Sébastien 5 adresine, pazartesi ve cuma günleri
birakabilirsiniz. Sirketler için: 30 litre’den fazla, Caritas Jura tarafindan ve bazi
sirketler tarafindan alinmaktadir.

Cam

Satis noktalari tarafindan, ortalama vergi bazinda geri satin alinir

Tekstiller
En yakininizda bulunan toplama özel tekstil topllama yerine birakilir. (Ikinci sayfada
bulunan plana bakiniz)
-özel tekstil kontenyerlerine birakilmali
-Tekstil toplama zamaninda uygun yere birakilmali
Araba aküleri

En yakininizda bulunan toplama yerine birakiniz. {Ikinci sayfada bulunan plana
bakiniz}

Satis noktalari tarafindan geri alinmaktadir
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