
1 Ocak 2022’den itibaren yeni atık ayırma

CAMAMBALAJ ORGANIK ATIK ARTIK ATIK

-  Süt ve   
içecek kartonları

-  Yoğurt ve  
krema kapları

- Makarna poşeti
- Hardal tüpleri
- Tahıl bar folyosu
- Konserve kutusu
-  Plastik kaplar  

ve gıda için 
folyolar

- Ambalaj folyoları
-  Koruyucu kabarcık film 

Styropor®(strafor) gibi 
nakliye ambalajları

-  Deterjan ve temizlik 
ürünü şişeleri

- Şampuan şişeleri
- Sprey kutuları
- Şişe mantarları

Cam olan boş tek 
kullanımlık ambalajları  
-  yıkamak gerekmez

-  kapaklarının çıkarılması-
na gerek yoktur

-   yemek takımına, 
porselene, su 
bardaklarına, pencere 
camlarına izin verilmez 

En iyisi kaçınınKağıt, mukavva, karton

Lütfen kartonları 
düzleştirin, ör. katlayın 
veya yırtın

- Tek kullanımlık maskeler
- Tek kullanımlık eldivenler
- Sigara izmaritleri
- Çocuk bezleri
- Süpürge
-  Elektrikli süpürge torbaları
- Porselen, seramik
- Duvar kağıdı kalıntıları
- Ayna
- Kırık oyuncak
-  Müzik ve video kasetleri
-  Kedi kumu 
-  Pamuk pedleri, pamuklu 

kulak çubuğu, ıslak 
mendil gibi hijyen 
ürünleri

-  Temizlik süngerleri 
ve bezleri

Kağıt, mukavva veya 
karton gibi ambalajlar: 

- Fırın kese kağıdı
- Yumurta kutuları
-  Nakliye kutuları için 

kağıt, mukavva ve 
kartondan olan dolgu 
malzemeleri

- Un ve şeker torbaları
- Kağıttan taşıma çantaları
- Çikolata ambalajları

Kağıt, mukavva veya 
kartondan olmayan 
ambalajlar:

- Mektuplar
- Zarflar
- Kitaplar
- Hediye ambalajı
- Kataloglar
- Dergiler
- Gazeteler

Önceki FLACH konteyner 
yerinde kalacak ve sadece 
kağıt konteyneri olacak.

Organik atıklar

-  Gazete kağıdına, kağıt 
kese kağıdına sarın veya 
ambalajsız atın

-  (Gübre edilebilir) Plastik 
poşet KULLANMAYIN

-  Gıda AMBALAJSIZ atın

Mutfak atıkları

-  Gıda artıkları  
(çiğ ve pişmiş)

-  Peynir, et, sucuk ve balık 
artıkları 

-  Ekmek ve hamur işi 
artıkları 

- Meyve ve sebze artıkları
- Narenciye atıkları
-  Kahve filtresi ve çay 

poşeti
-  Yumurta ve fındık 

kabukları

Hijyen kağıtları

- Kağıt mutfak havluları
- Kağıt havlu
- Kağıt peçeteler

Bahçe atıkları

-  Çim, yaprak, otsu atıklar
-  Bitkiler, çiçek toprağı, 

küçük kökler ve saplar
-  Ağaç ve çit kesimi

-  İade edilmeyen cam 
şişeler, ör. şarap,  
şampanya, alkollü  
içecekler, sirke, sıvı yağ, 
süt, meyve suları

-  Cam şişeler, ör. parfüm 
şişeleri

-  Marmelat, kornişon ve 
hardal kavanozları

-  Diğer cam ambalajlar 
meyve, soslar, çorbalar, 
sebzeler

KAĞIT

yeni yeni yeni

Tüm kağıttan veya 
camdan olmayan 
boş ambalajlar = hafif  
ambalajlar olarak 
adlandırılır
-  Lütfen ambalaj bileşenle-

rini birbirinden ayırın, ör.  
kapağını çıkarın ve ayrı 
halde atın

-  yıkamak gerekmez
-  İç içe istiflemeyin

Siparişleriniz, şikayetleriniz ve sorularınız için 
lütfen ikili sistemlerin bertaraf ortakları  

ile iletişime geçin: PreZero und KURZ : 
www.verpackungsabfall-lb.de 

veya Tel. 0800 / 589 3854

Siparişleriniz, şikayetleriniz ve sorularınız için lütfen  
aşağıdaki adres ile iletişime geçin: 

AVL-ServiceCenter: www.avl-lb.de
veya Tel. 07141 / 144 2828

Yeni konteynerler 
 2021 Eylül ayının sonundan  

itibaren teslim edilecek.

TÜRKISCH


