
Zürih Şehrinde  
Atıkların Doğru 
Bertarafı

Evsel atıklar: Gri Konteyner  
(Hauskehricht)
Yakılabilen evsel atıklar, örn. Züri-Sack 
konteynerine atılan, ücretli bir Züri-
Sack çöp çuvallarında toplanan plastik 
ambalaj atıkları

Topluyoruz...

Hacimli atıklar, metal atıklar, elek-
trikli ev aletleri ve hafriyat  
(Sperrgut, Metall, Elektrogeräte 
und Grubengut)
Talep üzerine ERZ tarafından sizden 
toplanacaktır (ücrete tabidir).  
Gün almak için: +41 44 417 77 77

Organik Atık: Yeşil Konteyner  
(Bioabfall)
Evsel atıklardan yemek artıkları ve mut-
fak atıkları ile bitkisel, dökümlü bahçe 
atıkları 

Karton
Her iki haftada bir toplanan karton 
atıkları, sabahları en geç 07:00'de, an-
cak bir önceki günden daha erken ol-
mamak üzere, yol kenarına bırakılmalı 
(demet halinde ve bağlı olarak)

Kağıt (Papier)
Her iki haftada bir toplanan karton 
atıkları, sabahları en geç 07:00'de, an-
cak bir önceki günden daha erken ol-
mamak üzere, yol kenarına bırakılmalı 
(demet halinde ve bağlı olarak)

Atık Takvimi için açıklamalar

 

        Evsel Atıklar 
(Abfuhr Hauskehricht)

 Organik Atık  
(Abfuhr Bioabfal)

 

 

 

 

        Özel Atık Toplama 
Arabası 
(Sonderabfall-Mobil)

Atık takviminde, posta kodu bölge-
niz için tüm toplama tarihlerini,  
kargo tramvayı, e-tramvay ve özel 
atık toplama arabası için toplama çi-
zelgesini bulabilirsiniz:  
stadt-zuerich.ch/entsorgen  

Atıklarla ilgili tüm bilgileri şu internet adresinde 
bulabilirsiniz: stadt-zuerich.ch/entsorgen

Organik atık konteynerine plastik atık
atılmaz.

Kağıt
(Papiersammlung)

Karton
(Kartonsammlung)
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Satış noktasına geri verilmeli
— Piller, bataryalar
— Elektrikli eşyalar
— Çöp poşetinde biriktirilmiş plastik 
     ambalaj atıklar
     (stadt-zuerich.ch/plastik)
— PET içecek şişeleri
— Plastik şişeler
— Özel atıklar

Hagenholz ve Werdhölzli Atık 
Dönüşüm Merkezleri  
(Recyclinghof)
Evsel miktarlarda:
İçecek şişeleri, hafriyat, elektrikli alet-
ler, içecek kartonları, piller, metal ve 
ayrıca kitaplar, alüminyumdan yapılma 
kahve kapsülleri, mukavva kağıt, man-
tar tıpalar, kağıt, geniş ebatlı atıklar, 
PET şişeleri, stirofor, tekstil ürünleri   

Hagenholz Özel Atık Toplama Mer-
kezi (Sonderabfall-Sammelstelle)
Şarj edilebilir piller, asbestos, piller, 
yazıcı kartuşları, boya, gaz tüpleri, 
ahşap/böcek ilaçları, ampul ve fluore-
sanlar, çözücü maddeler, ilaçlar, temiz-
lik maddeleri, sprey kutuları gibi kimya-
sal ve zehirli atıklar

Özel Atık Toplama Arabası  
(Sonderabfall-Mobil)
Mahallenizde yılda 1 kez 

Hagenholz Ölü Hayvan Toplama 
Merkezi 
(Tierkörper-Sammelstelle)
Köpekler, kediler, hemstır, kuşlar gibi 
küçük hayvanların ölüsü, ayrıca kürk 
ve hayvan kılı

Stadt Zürich
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
ERZ Entsorgung + Recycling
Hagenholzstrasse 110
8050 Zürich

Siz getiriyorsunuz…

Atık Toplama Merkezi (Wertstoff-
Sammelstelle)
Cam şişeler gibi içi boş cam ürünleri, 
teneke kutular gibi küçük metal atıklar, 
bazı sıvı yağ türleri, tekstil ürünleri

Zürih şehrinde 160'tan fazla Atık Topla-
ma Merkezi vardır

Kargo-Tramvay (Cargo-Tram)
Hafriyat, alüminyumdan yapılmış kahve 
kapsülleri, metal, PET şişeleri, hacimli 
atıklar, stirofor, içecek kartonları ve 
tekstil ürünleri

Yılda 10-12 kez, yakınınızdaki bir VBZ 
durağında. Yayalar için - araba ile tesli-
mata izin verilmez.

E-tramvay (E-Tram)
Ofis cihazları, ev aletleri, kablolar, 
eğlence cihazları, elektrikli aletler 

Yılda 10-12 kez, yakınınızdaki bir VBZ 
durağında. Yayalar için - araba ile tesli-
mata izin verilmez. 

Almanca ve İngilizce dillerinde

Hatırlatma işlevli toplama günleri ve  

bertaraf bilgileri (iOS ve Android için)

Çalışanlarımızın atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili birçok sorunuza cevapları vardır. Bizi arayın, atıklarınızdan  
rahat ve çevreci bir şekilde olarak nasıl kurtulacağınız konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.  
Telefon +41 44 417 77 77, Pazartesi - Cuma, resmi tatiller hariç, 07:00 - 17:00 arası

Atıklarla ilgili tüm bilgileri şu internet adresinde bulabilirsiniz: stadt-zuerich.ch/entsorgen E
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Ücretsiz Uygulaması 

«Entsorgen + Recycling Zürich» 


