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Atık takviminiz

Mobil cihazlar için toplama takvimi 

MobileSG, St.Gallen şehrinin mobil web sitesi ve uygulaması: “Atık 
toplama” başlığı altında yakınınızdaki toplama yerini bulun veya 
caddenizdeki bir sonraki atık toplaması konusunda push bilgilendirme 
ile haberdar olun. > App-Store'unuzda

Toplama verilerinin E-posta/SMS olarak hatırlatılması

E-posta veya SMS yolu ile ücretsiz olarak bölgenizdeki gelecek evsel 
atık, kağıt, karton toplama veya bitkisel atık parçalama hizmeti 
hakkında bilgilendirilmenizi sağlayın. > www.abfall.ch

Caddelerden toplama bilgileri 

Caddelerin toplama planlarında evsel atık ve kağıt, karton ve hurda 
metal artık toplama verilerini içerir. PDF olarak yazdırmanız için ICS 
dosyası olarak elektronik takvime eklenmesi için kullanımınıza 
sunulur. ICS dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve sonrasında verileri 
takviminize aktarın.

Sizin caddeniz için toplama verilerini burada bulabilirsiniz: 
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan
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Abfallberatung: Telefon 071 224 50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch www.abfall.stadt.sg.ch  

 

 
Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse 
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 

Abfuhrgebiet 

A Glas/Alu-Sammelstellen in Ihrer Nähe 
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse 
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstrasse 
 EKZ Lerchenfeld, Zürcher Strasse 
 Stationsstrasse 53 
 

  
Sperrgutmarken-Verkaufsstellen 
 Bäckerei Gschwend, Herisauer Strasse 73 
 Apotheke Sun Store, Shopping Arena U1 
 Bäckerei Frei, Zürcher Strasse 277 
 Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183 
 

  
Entsorgungszentren 
 EFM Entsorgungsfachmarkt AG 

Letzistrasse 20, St.Gallen-Winkeln www.entsorgungsfachmarkt.ch  
Telefon 071 311 32 56 
E-Mail info@efmag.ch 

 Entsorgungscenter Ost Max Müller AG Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen-Neudorf www.mueller-transport.ch  
Telefon 071 282 50 82 
E-Mail dispo@mueller-transport.ch 

      Kehrichtabfuhr 
Sammelbeginn 

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Papierabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Kartonabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Metallabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Grüngutabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Häckseldienst 
Anmeldung bis Do 

der Vorwoche 

Tel. 071 224 50 50 jeden Montag 
Ausnahmen: 

13.04.20 
Di 14.04.20 

01.06.20 
Di 02.06.20 

 
 
 
Bereitstellung 
Den Abfallsack so 
kurz wie möglich 
vor der Abfuhr 
hinausstellen 
oder, wo vorhan-
den, öffentliche 
Unterflurcontainer 
benützen 

Fr 26.07.19 Fr 12.07.19 Fr 27.09.19 jeden Montag 
An Feiertagen fällt 
die Sammlung aus 
und wird nicht 
nachgeholt 
 
 
 
 
 
 
Jetzt Abo lösen auf 
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermie-
ter anfragen 
 

Herbst 2019 
16.09. – 20.09. 
30.09. – 04.10. 
14.10. – 18.10. 
28.10. – 31.10. 
11.11. – 15.11. 

Fr 09.08.19 Fr 23.08.19 Fr 24.04.20 
Fr 06.09.19 Fr 04.10.19  
Fr 20.09.19 Fr 15.11.19  
Fr 18.10.19 Fr 27.12.19  
Do 31.10.19 Fr 07.02.20  

Frühling 2020 
02.03. – 06.03. 
16.03. – 20.03. 
30.03. – 03.04. 
14.04. – 17.04. 

Fr 29.11.19 Fr 20.03.20  
Fr 13.12.19 Fr 01.05.20  
Fr 10.01.20 Fr 12.06.20  
Fr 24.01.20   
Fr 21.02.20   

 Fr 06.03.20   
 Fr 03.04.20   
 Fr 17.04.20   
 Fr 15.05.20   
 Fr 29.05.20   
 Fr 26.06.20   
    
    
 

Kehrichtabfuhr Papierabfuhr Kartonabfuhr Metallabfuhr Grüngutabfuhr Häckseldienst

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Anmeldung Mo – Do 
in der Vorwoche

wöchentlich
jeden Montag

wöchentlich
jeden Montag

Ausnahmen Abfuhrdaten Abfuhrdaten Abfuhrdaten An Feiertagen fällt 
die Sammlung 
aus und wird nicht 
nachgeholt

Tel. 071 224 50 50

Mo 13.04.2020 Fr 26.07.2019 Fr 12.07.2019 Fr 27.09.2019 Herbst 2019

Di 14.04.2020 Fr 09.08.2019 Fr 23.08.2019 Fr 24.04.2020
Jetzt Abo lösen auf  
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermieter 
anfragen!

16.09. – 20.09.

Mo 01.06.2020

Di 02.06.2020

Fr 06.09.2019 Fr 04.10.2019 30.09. – 04.10.

Fr 20.09.2019 Fr 15.11.2019 14.10. – 18.10.

Fr 18.10.2019 Fr 27.12.2019 28.10. – 31.10.

Do 31.10.2019 Fr 07.02.2020 11.11. – 15.11.

Fr 29.11.2019 Fr 20.03.2020

Fr 13.12.2019 Fr 01.05.2020 Frühling 2020

Fr 10.01.2020 Fr 12.06.2020 02.03. – 06.03.

Fr 24.01.2020 16.03. – 20.03.

Fr 21.02.2020 30.03. – 03.04.

Fr 06.03.2020 14.04. – 17.04.

Fr 03.04.2020

Fr 17.04.2020

Fr 15.05.2020

Fr 29.05.2020

Fr 26.06.2020A
A

b
fu

h
rg

eb
iet

Ihre Abfuhrdaten
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr 

Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten 
Informationen zur Abfallentsorgung in der 

Stadt St.Gallen.

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhr-

pläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch

Falls Sie nicht über einen Internetanschluss 

verfügen oder etwas auf unserer Web- 

seite nicht finden können, rufen Sie bitte die 

Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.

Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf 

die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-, 
Karton- und Metallsammlung sowie den 

Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)

MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt 

St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik 

«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in 

Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die 

nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse 

via Push-Nachricht informieren.

Grüngut sammeln, 
Säcke sparen!



İmha etme tesisleri
İmha merkezlerinde neredeyse tüm atık 
türleri bertaraf edilebilir. İmha bedelleri yerinde 
ödenmelidir.

Kağıt, karton, cam şişeler, Alu/teneke kutular, PET 
şişeler, elektronik hurda, eski tekstiller ücretsiz 
olarak verilebilir.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, St.Gallen Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tel.  071 311 32 56
E-posta  info@efmag.ch

Çalışma saatleri: 
Pt –Cu  saat 9 – 12 / saat 13.30 – 18.00 
Sa  saat 9 – 13

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen Neudorf
www.muellertransport.ch
Tel.  071 282 50 82
E-posta dispo@muellertransport.ch

Çalışma saatleri: 
Pt –Cu saat 7–11.45 / saat 13 – 17
Sa  saat 8 –11.30

Recycling-Abholservice läbeplus
ECargo bisiklet kargo araçları ile ofisler ve evler 
için hizmet.
Yıllık abonelik için bilgi www.laebeplus.ch, 
kontakt@laebeplus.ch, Tel. 071 310 00 04
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Çıkarma 

Evsel atıklar sadece St.Gallen şehrinin 
resmi ücretli torbaları ile toplanması için 
çıkarılabilir.

Atık torbasını ancak saat 7’deki toplama 
başlangıcından kısa bir süre önce dışarı 
çıkarın veya mevcut olan yerlerde yer altı 
konteynerini kullanın. Çok erken çıkarılmış 
olan bir torba hayvanlar tarafından 
parçalanabilir.

Kamusal yeraltı konteynerleri
Atık çuvalını toplama saatlerinden 
bağımsız olarak her zaman imha edebil-
mek için civarınızda bulunan yeraltı 
konteynerini kullanın.

Ücretli torbalar

Hacimler ve fiyatlar
Rulo başına satış fiyatı (KDV dahildir)
	17-Litre Poşet  10 adet  Cu. 10.—
	35-Litre Poşet  10 adet  Cu. 20.—
	60-Litre Poşet  10 adet  Cu. 34.—
	110-Litre Poşet  5 adet  Cu. 30.—

Satış yerleri
Ücretli torbalar tüm süpermarketlerden 
veya şehrin bölgesel dükkanlarının 
çoğundan satın alınabilir.

Dolu evsel atık torbalarının ağırlığı
Aşağıdaki maksimum ağırlıklarının 
aşılmaması gerekmektedir:
	17-Litre Poşet   yakl. 4 kg
	35-Litre Poşet   yakl. 7 kg
	60-Litre Poşet   yakl. 15 kg
	110-Litre Poşet   yakl. 25 kg

Hasarlı evsel atık torbaları
Üretim hatası bulunan yeni evsel atık 
torbaları satış yerinde değiştirilebilir. 
Lütfen yeni atık torbaları ile ilgili sorunları 
bize bildirin: Tel. 071 224 50 50 veya 
esg.beratung@stadt.sg.ch

> Devamı sonraki sayfada

Caddenize ait toplama 
verilerini buradan 
bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Kamusal yeraltı konteynerlerinin yerleri 
hakkındaki genel bakışı online olarak 
buradan bulabilirsiniz: www.bit.ly/2mkxRbW

Evsel atık
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Evsel atık torbasına atılır 

Izgara veya şömine külü (soğuk), kadın bağı, 
CD/DVD, kuş tüyü, diyapozitif resimler, yazı 
makinesi şeridi, ampuller, lastik malzemeler, 
ahşap, hijyen malzemeleri, yoğurt kapakları, 
kahve kreması kapakları, kedi kumu, prezervatif-
ler, şişe mantarı, kozmetik (ruj, oje, maskara, 
makyaj malzemesi vs.), müzik kasetleri, naylon 
çoraplar ve külotlu çoraplar, klasörler, jiletler 
(iyice paketlenmiş), röntgen resimleri, kayak 
ayakkabıları, tamponlar, tetra pak ambalaj, 
termos şişeleri, ses bantları, iç çamaşırlar, 
ambalajlar, video kasetler, pamuk, kulak çu-
bukları, bebek bezleri, temizlik bezleri, diş 
fırçaları, sigara izmaritleri, vs.

Evsel atık torbasında bulunamaz 

Patlayıcı veya kendiliğinden alev alabilen 
maddeler (Havai fişek, cephane gibi) 
>  Belirtilen ürünleri mümkünse orijinal ambala-

jında satış yerlerine veya polise iade edin 

Gaz kartuşları, gaz şişeleri 
>  Satış yerlerine iade (iade kartı ile) 

Araç lastikleri  
> Otomobil lastiklerini mümkünse satış 

yerlerine iade edin veya imha yerlerine verin 
(bakınız sayfa 4)

Özel atıklar (ilaçlar, kimyasallar, boyalar vs.)
>  Düşük miktarda olanlar (5 kg’ye kadar) 

drugstorelar veya eczanelere verilebilir 
(bakınız özel atıklar sayfa 15)

Hayvan bedeni  
>  Hayvan bedeni toplama yerine verilir (bakınız 

hayvan bedenleri sayfa 19)

İnşaat atığı  
>  İmha merkezlerinde bertaraf edilir (bakınız 

sayfa 4 ve mineral atıklar sayfa 19)

Değerli maddeler (cam/Karton, cam, 
metal, vs.)
>  Cadde toplaması veya toplama yerleri 

(içindekiler kısmında çöp türlerine sayfa 2)
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Çıkarma 

Yanabilen hantal atıklar haftalık evsel atık 
toplaması ile alınır. İlgili toplama gününde 
saat 7’den önce cadde kenarına koyun ve 
yeterli miktarda hantal atık markası 
yapıştırın.

Maksimum ebat

	Uzunluk × Genişlik: 200 cm × 90 cm
	Ağırlık: 30 kg

Hantal atık markası 

Parça veya hantal atık demeti başına 
(ebadına göre) bir marka yapıştırılmalıdır.
Eğer tek bir parça maksimum ebadı 
aşıyorsa iki veya daha fazla marka 
yapıştırılmalıdır.

Örneğin iki veya daha fazla oturma yeri 
olan sofalar veya çift kişilik yataklar için iki 
marka gereklidir.

Hantal atık markası ücretler
Bir markanın fiyatı Fr. 8.60’tır KDV dahil

Satış yerleri
St.Gallen şehrindeki tüm hantal atık fişleri 
satış yerleri burada
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten 
> Sperrgut

Caddenize ait toplama 
verilerini buradan 
bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Diğer imha imkanı

Hantal atıklar doğrudan 
bir imha merkezine 
(bakınız sayfa 4) getirilebi-
lir. İmha masrafları ağırlığa 
göre hesaplanır.

Hantal eşya (yanabilir)

Hantal atıklar

Mobilya, halılar, ski, şilte, yataklar, 
masalar, sandalyeler, valizler, hazır 
mutfak, kapılar vs.

Metalleri mümkünse hantal atıklardan 
çıkarın ve ayrı imha edin.
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Çıkarma 

Bitkisel atık toplaması evsel atıklar ile aynı 
günde gerçekleştirilir, ancak aynı anda 
değil.

Çıkarma ancak ID çipli 140-, 240- veya 
770-litrelik konteynerde mümkündür. 
Bunlar St.Gallen imhadan alınabilir ve bir 
bitkisel atık aboneliğine bağlıdır.

Neler toplanır
	Yemek atıkları (ekmek, et, süt ürünleri, 
kahve telvesi, vs.)
	Kabuk atıklar (sebze, meyve, yumurta 
kabukları)
	Bahçe atıkları (çim veya çalı kesimleri)

> detaylı liste arka sayfada

Bitkisel atık konteyneri

ID çipli konteyner için tek seferlik 
ücretler
	140-Litre-konteyner Cu.  20.—
	240-Litre-konteyner Cu.  25.—
	770-Litre-konteyner Cu.  90.—

Yıllık abonelik ücretleri
	140-Litre-konteyner Cu.  118.—
	240-Litre-konteyner Cu. 1 96.—
	770-Litre-konteyner Cu.  587.—

Yıllık temizlik ücretleri (opsiyonel)
	Aylık temizlik:
 140-/240-Litre Fr.  40.—
 770-Litre Fr.  64.—
	14 günde bir temizlik:
 140-/240-Litre Fr.  90.—
 770-Litre Fr.  144.—

tüm fiyatlara KDV dahildir

Temizlik servisi genelde Mart ayından 
Ekim ayına kadar sunulmaktadır (ısıya 
bağlı). Temizlik daima konteynerin 
boşaltılmasından sonra gerçekleştirilir.

> Devamı sonraki sayfada

Caddenize ait toplama 
verilerini buradan 
bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Bitkisel atık
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Yeşil atık toplamasına aittir 

Yemek artıkları: 
	Yemek atıkları, bozulmuş gıdalar, çiğ veya 
 pişmiş (et, peynir, ekmek, hamurişi...)
	Çay ve kahve telvesi, filtre ve kağıt havlular 
 dahil

Kabuk atıklar:
	Sebze ve meyvelerden, yumurta kabukları

Bahçe atıkları: 
	Çim ve ot kesimleri, çalı ve ağaç kesimleri 
 (Ø maks. 7 cm), fideler, yapraklar, yabani ot, 
 düşen meyveler
	Çiçek demetleri, noel ağaçları (dekorasyon, 
 teller ve kapları çıkarın)
	Balkon ve saksı bitkileri toprak kümeleri ve 
 saksıları olmadan
	Küçük hayvanların dışkısı (sadece otobur 
 hayvanlardan)
	Tüy ve saçlar

Yeşil atık toplamasına ait değildir

	Plastik torbalar, gıda ambalajları, kahve 
 kapsülleri ve kahve kreması bardakları
	PET, cam, alüminyum, atık kağıt, karton
	Sigara izmaritleri, kül, taşlar, toprak
	Kedi kumu, hayvan dışkısı, bebek bezi

Yeşil atık haznesi

Bir yeşil atık aboneliği sözleşmesi yaptığınızda 
ücretsiz olarak bir yeşil atık haznesi alırsınız. Bunun 
içinde, değiştirilebilir aktif kömür filtresi sayesinde 
yemek atıkları ve kabuk atıkları kokusuz olarak yedi 
güne kadar muhafaza edilebilir.

Yeşil atık haznesi ile ilgili öneriler ve ipuçları
	Hazneyi sıvı emen malzemeyle (örn. kağıt havlu) 

döşeyin
	Hazne içeriğini düzenli aralıklarla konteynere 

boşaltın
	Hazneyi iyice temizleyin, makinede yıkamak için 

dayanıklıdır, ancak kapaktaki aktif kömür filtresi 
makinede yıkamak için dayanıklı değildir

	Poşet kullanımı durumunda sadece örgü baskılı 
biyolojik çözünebilir poşetler kullanılmalıdır 
(perakendecilerde bulunur). Plastik poşet 

 kullanılmaz!
	Vadianstrasse 8’de bulundan St. Galler Stadtwer-

ke’nin müşteri merkezinde yeşil atık hazneleri 11 
Frankenlik indirimli fiyat ile ve yedek filtreler de 5 
Frankenlik fiyattan (2’şer adet) alınabilir.

Abonelik ile ilgili detaylı bilgiler ve kayıt 

www.grüngutbesser.ch adresi altında daha fazla 
bilgi bulabilirsiniz. Web sitesindeki konteyner 
hesaplayıcı ile eviniz veya emlağınız için uygun 
konteyner ebadı tespit edilebilir.

Sorular veya birden fazla emlak için yapılacak 
siparişlerde size St.Gallen imha danışma ekibi 
yardımcı olacaktır (Tel. 071 224 50 50 veya 
esg.beratung@stadt.sg.ch).
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Kağıt

Düzenleme 

Kağıdı ilgili toplama tarihinde zamanında 
hazır bulundurun.

Kağıdı bağ ile demet halinde birleştirin – 
Yapışkan bantlara izin verilmez.Demetler 
30 kg üzerinde olmamalıdır.Toplanan 
ürünler temiz olmalı ve içerisinde yabancı 
maddeler olmamalıdır.Evrak imha makine-
lerinin kağıt şeritlerini şeffaf çuvallara 
doldurun.

Hangi tür düzenlemeye izin verilmez?
 Çantalarda ve kutuların içerisinde
 Preslenmiş kağıt balyaları halinde
 Çuvallarda

Sokağınızla ilgili 
toplama verilerini 
çevrimiçi bulabileceğiniz 
adres: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Kağıt çöpüne aittir 

 Gazeteler ve dergiler
 Mektup kağıtları
 Kitaplar (kitap sırtı ve kapak olmadan 
 sadece sayfalar)
 Cep kitapları (kapak ve kitap sırtı çıkarıl-
 mak zorunda değildir)
 Zarflar (plastik pencereli olanlar dahil)
 Basılı evrak
 Plastik kılıfsız broşürler
 Evrak imha makinelerinin kağıt şeritleri 
 (şeffaf plastik çuvallarda izin verilir)

Kağıt çöpüne ait değildir 

 Taşıma çantaları
 Bisküvi ambalajları
 Çiçek ambalaj kağıdı
 Tereyağı ambalaj kağıdı
 Peynir, et vs. ambalaj kağıdı
 Etiketler
 Kağıt filtreler (kahve, çay vs.)
 Sıvı ambalajları (Tetra Pak)
 Fotoğraj ambalajları, metalize
 Hediye ambalajı
 Rulo kağıt peçete

Diğer imha etme 
olanakları

Kağıt ücretsiz olarak 
imha merkezlerine 
teslim edilebilir (bkz. 
sayfa 4).



Karton

Düzenleme

Kartonu, ilgili toplama tarihinde zamanında
hazır bulundurun

Kartonu bağ ile demet halinde birleştirin – 
Yapışkan bantlara izin verilmez.Demetler 
30 kg üzerinde olmamalıdır.Toplanan 
ürünler temiz olmalı ve içerisinde yabancı 
maddeler olmamalıdır.

Kutuları parçalarına ayırın ve yassı şekilde 
bastırarak diğer kartonla birleştirin. 
Perakende ticaretten gelen kağıt torbalar 
çoğunlukla reçineler ve tutkallar olmak 
üzere takviyeli ve ıslak halde açılan 
 sabitleme malzemeleri içerir.Kağıdın geri 
dönüşüm sürecinde bu malzemeler 
çözülemez. Kağıt torbalar bu nedenle 
demet haline getirilmiş şekilde karton geri 
dönüşümüne aittir.

İçecek ambalajları (örneğin Tetra
Pak) farklı malzemelerden üretilmiştir ve 
eski kartonlarla birlikte geri dönüştürüle-
mez. Bu nedenle içecek ambalajları çöp 
torbasına aittir.

Sokağınızla ilgili 
toplama verilerini
çevrimiçi bulabileceğiniz 
adres:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Kağıt çöpüne aittir 

 Oluklu karton ve karton, kaplanmamış
 Yumurta kartonu
 Meyve ve sebze kartonları
 Temiz deterjan kartonları
 Kağıt torbalar

Karton çöpüne ait değildir

 İçecek ambalajları (örn. Tetra Pak)
 Süt ambalajları
 Klasör
 Derin dondurucu ambalajları 
 (kaplamalı)
 Sigara kutuları 
 Kaplamalı karton

Hangi tür düzenlemeye izin verilmez? 
 Çantalarda ve kutuların içerisinde
 Çuvallarda
 Parçalarına ayrılmamış, demet haline 
 getirilmemiş kutular

Diğer imha etme 
olanakları

Karton ücretsiz olarak,
imha merkezlerine
teslim edilebilir
(bkz. sayfa 4).



Toplama yerleri 

Cam atıklar şehirdeki 30’dan fazla toplama 
yerinde bertaraf edilebilir.

Atma zamanları
Lütfen bölge sakinlerini dikkate alın ve 
toplama yerlerinde verilmiş olan atma 
saatlerine uyun:

Pt–Cu  saat 8 –12 / saat 13.30– 18.30
Ct  saat 8–12 / saat 13.30– 17.00
Pz  kapalı

Toplama

St. Gallen şehrinde cam atıkları renkleri 
ayrılmış olarak toplanır. Yüksek kaliteli geri 
dönüşüm malzemesine ulaşmak için 
aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

	Ambalaj camını yeşil, beyaz ve kahve-
 rengi şeklinde ayrı olarak toplama 

kaplarına atın
	Ambalaj camlarını kapaklar ve her türlü 

kaplamalar olmadan toplama kaplarına 
atın, kağıt etiketlerin çıkarılmasına gerek 
yoktur

	Porselen, kil, kumlu taş kabı veya 
pencere camı atmayın

	Floresan tüp veya ampul atmayın
	Kumaş veya plastik gibi yabancı madde-

ler cam toplama kaplarına atılmamalıdır
	Diğer renkli camları örn. kırmızı veya 

yeşil yeşil cam toplama kaplarına atın

Bölgenize yakın 
toplama yerlerini 
buradan bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

Cam

Atık cam toplamasına aittir

Sadece ambalaj camı (şişeler, reçel ve 
turşu kavanozları vs.) yeniden kullanıla-
bilir.

Atık cam toplamasına ait 
değildir

Cam bardaklar, çerçeve ve pencere 
camları toplama yerlerine atılamaz.
> İmha, imha merkezlerinde ağırlık 
 bedeli karşılığında (bakınız sayfa 4)
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Toplama yerleri 

Alüminyum kutular ve teneke konserveler 
şehirdeki 30’dan fazla toplama yerinde 
bertaraf edilebilir. Aynı kaplara atılabilirler.

Atma zamanları
Lütfen bölge sakinlerini dikkate alın ve 
toplama yerlerinde verilmiş olan atma 
saatlerine uyun:
 
Pt–Cu  saat 8 –12 / saat 13.30– 18.30
Ct  saat 8–12 / saat 13.30– 17.00
Pz  kapalı

Toplama

Yüksek kaliteli geri dönüşüm 
malzemesine ulaşmak için aşağıdakilere 
dikkat edilmelidir:

	Kutu ve tenekeleri yıkayın ve etiketlerini 
çıkarın (yıkama işlemi toplama yerinde 
oluşacak kötü kokuları önler)

	Tüm ambalajları daima bastırarak 
düzleştirin (toplama konteynerlerinde 
yer tasarrufu sağlar)

	Tüplerdeki plastik kapakları çıkarın

Diğer alüminyum nesneler
Alüminyumdan besin kapları dışındaki 
diğer nesneler metal toplama yerlerinde 
bertaraf edilebilir veya hurda metal 
toplamasına çıkarılabilir.

Bölgenize yakın 
toplama yerlerini 
buradan bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen 
und Weissblech

Alüminyum, teneke ve kutular

Alüminyum ve teneke 
toplamasına aittir

İçecek kutuları, besin maddesi tüpleri, 
hayvan yemi kapları, konserveler, 
alüminyum folyolar, boş sprey kutuları 
vs.

Şişelerin metal kapakları da toplama 
kutularına atılabilir. 
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Çıkarma 

Yılda iki kez gerçekleştirilen cadde 
toplamalarında her türlü metal nesne 
çıkarılabilir.

Nesneler mümkün olduğunca yabancı 
madde olmadan çıkarılmalıdır (örn. 
bisikletler lastik ve sele olmadan). Nesne-
ler sadece iki kişi tarafından yüklenebi-
lecek kadar ağır olabilir.

Daha fazla miktara sahip ticari işletmeler 
bir hurdacıya başvurmalıdır.

Toplama yerleri

Hurda metal, cadde toplamaları dışında 
aşağıdaki toplama yerlerine teslim 
edilebilir:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Entsorgungszentren (bkz. sayfa 4)

Eski bisikletler ve mopedler
Toplama için lastikler, seleler ve plakalar 
çıkarılmış olmalıdır.
Ancak eski bisikletler ve mopedler Velo- 
recycling proje atölyesine belirtilen 
parçalar sökülmeden de teslim edilebilir.

Projekt-Werkstatt 
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 St.Gallen
Tel. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch

Konserve ve alüminyum kutular
Bunlar cadde toplamalarına çıkarılamaz. 
Toplama yerlerinde bertaraf edilmelidir.

Metal

Metal toplamasına aittir

Her türlü metal nesneler (örn. demir, 
bakır, pirinç, tel
örgü, tavalar, ızgara, fırın kalıpları, çatal 
bıçak kaşık takımları vs.)

Caddenize ait toplama 
verilerini buradan 
bulabilirsiniz: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Küçük miktarlar (5 kg’ye kadar)

Özel atıklar küçük miktarlar (5 kg’ye kadar) 
ücretsiz olarak St.Gallen şehrindeki tüm 
drugstore’lara ve çoğu eczaneye teslim 
edilebilir. Daha büyük miktarlar doğrudan 
özel atık toplama yerine götürülmelidir.

Mümkünse maddeleri orijinal ambalajların-
da iade edin.

Özel atıkları asla kanalizasyona, WC’ye 
veya evsel atıkların arasına dökmeyin!

Daha büyük miktarlar

5 kg üzerindeki özel atıklar (örn. ev 
boşaltmalarından) veya ticari işletmeler-
den özel atıklar St.Gallen’in Rechenwald-
strasse 30 adresindeki evsel atık ısı 
santralindeki özel atık toplama yerinde 
bertaraf edilmelidir. Kayıt zamanları:

Pt – Cu  saat 7 –11.45 / saat 13.15 –17

Özel atık toplama yerindeki tarifeler, St. 
Gallen kantonunun tarifesine göredir 
(soldaki linke bakın).

Özel atıklar

Özel atıklara aittir

Kimyasallar, gübre, boya, fotoğraf 
kimyasalları, ahşap koruma maddeleri, 
yapıştırıcılar, cilalar, eriyikler, çözücü-
ler, ilaçlar, pestisitler, fırça temizleme 
ürünü, temizlik ürünleri, asitler, civalı 
termometre, incelticiler

Drugstore veya eczanelere 
verilemeyecek özel atıklar

	Floresan tüpler > Perakendecilerde 
ücretsiz iade

	Otomobil aküleri, piller, saat pilleri, 
aküler > Evsel atık torbasına 
atmayın. Satış yerlerinde ücretsiz 
iade (geri alma mecburiyeti)

	Patlayıcı maddeler, havai fişekler, 
cephane > Tedarikçiye iade, 
cephaneliğe veya polise teslim

	Atık yağ (yemek ve motor yağı) 
evlerden > İade ayrı ayrı ilgili 
toplama yerlerinde (bakınız bölüm 
“atık yağlar”)

5 kg üzerindeki miktarlar 
için özel atık tarifesini 
buradan bulabilirsiniz:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten 
> Sonderabfälle
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Atık yağ

Plastik

PET

Küçük miktardaki yağlar, örn. evlerden çıkan yemek
yağı, kızartma yağı veya motor yağı aşağıdaki
toplama yerlerinde bertaraf edilebilir:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Hechtackerstrasse, istasyon Haggen

Birçok perakendecide ve imha merkezlerinde
(bakınız sayfa 4) özel PET şişe toplanmasının
yanı sıra değişik plastik kaplar, örn. süt veya
deterjan şişeleri de birden fazla olarak ücretsiz
teslim edilebilir.

Sadece PET geri dönüşüm logolu PET içecek
şişeleri PET toplama yerine aittir. Tüm diğer plastik
şişeler (örn. şampuan, temizlik maddesi, süt 
şişeleri vs.) özel olarak çoğu perakendeciye iade 
edilebilir.

Tüm PET içecek satış yerleri (ve imha
merkezleri, bakınız sayfa 4) boş şişeleri ücretsiz
geri almaktadır. Bunlar alışveriş sırasında rahatlıkla 
ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iade 
edilebilir.

Tavsiye: Havasını boşalt, kapağını tak!
Preslenmiş olarak üç kat fazla şişeye yer açılır.
Hem taşıma çantanızda ve hem de toplama
konteyneri ve kamyonda.
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Strafor

Elektronik hurda

Pil, akü

Strafor aşağıdaki toplama yerlerine
verilebilir.

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6

Ücretsiz iade satış yerlerinde veya imha 
merkezlerinde (bakınız sayfa 4).

Elektronik cihazlar evsel atık toplanması 
sırasında alınmaz!

Ücretsiz iade satış yerlerinde veya imha 
merkezlerinde (bakınız sayfa 4).

17



Ampul çeşitleri

Tekstil ve ayakkabılar

Ücretsiz iade satış yerlerinde veya imha merkezle-
rinde (bakınız sayfa 4)

Eski ampuller: Normal ampuller, imha sırasında 
çevreye zarar verecek maddeler içermez ve bu 
nedenle evsel atık torbasında bertaraf edilebilir.

Eski lambalar (örn. spotlar, ayaklı lambalar, farlar, 
ışık zincirleri vs.) aynı şekilde satış yerlerine veya 
imha merkezlerine (bakınız sayfa 4) teslim edilebilir.

Temiz, halen kullanılabilir tekstilleri (elbiseler, 
kemerler, yatak takımları, yorganlar, yastıklar vs.) ve 
her tür ayakkabı değerlendirilebilir.

St. Gallen’de yılda iki kez özel organizasyonlar 
tarafından cadde toplamaları gerçekleştirilir. İlgili 
organizasyon tarafından tüm evlere tekstil toplama 
torbaları dağıtılır. Kesin toplama tarihi torbaların 
üzerinde basılıdır.

Eski tekstiller, cadde toplamaları dışında çeşitli 
toplama yerlerinde ve de imha yerlerinde (bakınız 
sayfa 4) bertaraf edilebilir. Tekstilleri daima torbalar 
içerisinde paketlenmiş olarak toplama kaplarına 
atın.

Bölgenize yakın toplama yerlerini 
buradan bulabilirsiniz:

www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Hayvan bedeni
Bertaraf, imha merkezlerinde (bakınız Hayvan 
bedenlerinin imhası için St. Gallen evsel atık yakma 
santrali ve St. Gallen-Au su arıtma tesisinde özel bir 
toplama yeri mevcuttur. Sürekli olarak teslimat 
mümkündür.

Hayvan bedeni toplama yeri
Rechenwaldstrasse 32, 9014 St.Gallen

Yol kenarındaki ölü hayvanlar: 
St.Gallen itfaiyesine bildirin +41 71 224 50 60

200 kg üzeri hayvan bedenleri: Doğrudan 
büyük hayvan bedeni imha yeri Bazenheid 
+41 71 931 40 40

Mineral atıklar
Porselen veya seramik takımlar (örn. fincanlar 
tabaklar vs.), toprak kaplar, saksılar, balkon kutuları, 
eternit kaplar, terracotta, aynalar, pencere camları, 
fayanslar, kayrak, kiremitler vs.

İmha merkezlerinde bertaraf edilir (bkz. Sayfa 4) 
ağırlık ücreti
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Stadt St. Gallen

Entsorgung St. Gallen

Blumenbergplatz 3
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 224 50 50
esg.beratung@ stadt.sg.ch
www.abfall.stadt.sg.ch


