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Tassaruf Edin... Çöplerinizi ayırın 
 
Çöp torbası vergisinin Ocak 2012'de yürürlüğe girmesiyle birlikte, yakılabilir 
çöplerinizin yok edilmesini ürettiğiniz çöp miktarına göre ödüyorsunuz. Aşağıda, 
çöplerinizin miktarını en iyi şekilde azaltmanıza yardım edecek bazı yararlı 
bilgileri bulacaksınız.  

 

 Çürüyen nesneler 
 

Çiğ ya da pişmiş bütün yiyecekler çürürür, örneğin : yumurta kabuğu, 

kahve ve çay artığı, çiçek ve bitkiler, Noel çamı, bahçelerin bitkisel 

artıkları, küçük hayvanların yatması için kullanılan otlar (saman, 

talaş...). Çürüyen nesneler arasına şunlar konulmamalıdır : et, et 

ürünleri, balık ve çöpleri. 
 

Kağıt 
 

Şu kağıt çeşitleri hariç bütün kağıt yapraklarını kapsar : kağıt mendiller, tuvalet kağıtları, 

kağıt peçete,  bütün yiyecek ambalajları. Kartonlar ayrı bir şekilde yeniden işlenmektedir. 

 

Piller, ampuller, ilaçlar 

Pillerinizi ve ampullerinizi bunları satan mağazalara ve 

eczanelere götürünüz. 
 

 

 PET şişeler 

  Ezerek içlerindeki havayı boşalttıktan sonra kapaklarını yeniden kapatın 

kapatın  ve mağazalara yada bunlar için öngörülmüş konteynırlara götürünüz. 
 

 

Cam 

Şişeler, kapaklı şişe ve kavanozlar... Çöplükte renklerine göre (beyaz, yeşil, kahve 

rengi) ayırınız.  
 

 
Aliminyum, demir 

Tüpler, teneke meşrubat ambalajları, aliminyum folyolar, yoğurt 

ambalajları, nesneler... kirli olsalar bile çöplükte yeniden 

işlenmektedirler.  



Tekstil ürünleri 

 

Temiz bir şekilde, bu ürünler için posta kutularına bırakılan torbalara koyunuz ve 

bunlar için ayrılmış konteynırlara götürünüz, ya da toplama gününde kaldırıma 

koyunuz.  
 

Özel çöpler 

 

Boya artıklarını, kimyasal ürünleri (tamir, bahçecilik, temizlik...) satıldıkları yere yada 6 
bölgesel özel hane çöpü toplama merkezinden birine götürmelidir. Bakınız: 

www.ne.ch/dechets adresinde spéciaux des ménages (hanelere özel) bölümüne. 

 

Bütün bu çöpler nereye götürülmelidir ? 
 

Konteyner noktalarına ve çöplüklere : Kağıtlar, kartonlar, plastik pet şişeler, cam, aliminyum, 

yağ, kumaşlar, demirler. 
 

Mağazalara : Aletler/oyuncaklar/eletrikli ve elektonik aletler, piller, ampuller.  
 

Özel çöp toplama merkezine : temizlik, bahçecilik ve tamir maddeleri. 
 
 

Çöpe konulacaklar 

 

Geri kalan herşey (diğer şişeler, plastik nesne ve ambalajlar, meyva suyu kutuları, 

elektrik süpürgesi torbaları, kedi dışkıları, kuşe kağıtları...). 
 

Vergi, çöp torbasının fiyatı üzerinden alınmaktadır 
 

Sadece, şu fiyatlara satılan resmi Neva torbalarına izin verilecektir : 17 litrelik torbalar 1.- 

İsviçre Frankı, 35 litrelik torbalar 2.- İsviçre Frankı, 60 litrelik torbalar 3.40 İsviçre Frankı, 110 

litrelik torbalar 6.30 İsviçre Frankı. İlgili torbalar, normalde bu torbaları satan mağazalarda 

satılmaktadırlar.  

  
Daha hazla bilgi için  
Neuchâtel şehri: http://www.2000neu.ch 

La Chaux-de-Fonds şehri: http://www.letri.ch 

Le Locle şehri: http://www.lelocle.ch 

Diğer belediyeler için direk olarak belediye bürolarına başvurunuz. 

Neuchâtel Kantonu: http://www.ne.ch/environnement/dechets 

 

Val-de-Travers/La Côte-aux-Fées/ Les Verrières ve La Brévine 
 

Çöplerin ayrılması aynı şekilde yapılmaktadır, ama vergi çöp torbasının ağırlığına göre 

hesaplanmaktadır. Daha fazla bilgi için,  contrôle des habitants'a başvurunuz (032/ 886 43 00) 

yada şu internet sitesini ziyaret ediniz : www.val-de-travers.ch. 


