
Ev Atıklarında Değerli Malzemenin Ayrılması

CAMAMBALAJ BİYO ATIK DİĞER ÇÖP

-  Ambalaj kısımlarını 
birbirinden ayırın,  
mesela kapakları çıkarın 
ve bidona ayrı ayrı atın

-  Çalkalamanız gerekmez
-  İç içe sokmayın

Tek kullanımlık boş cam 
ambalajlar

-  Depozitolu olmayan 
bütün cam şişeler, 
mesela şarap, köpüklü 
şarap, sert içki, sirke, yağ, 
meyva suyu şişeleri

-  Cam ıtriyat şişeleri, 
mesela parfüm şişeleri

-  Reçel, turşu, hardal 
kavanozları

-  Meyve, sos, çorba, sebze 
için kullanılan diğer cam 
ambalaj

En iyisi, kaçınmak

-  Pamuk ped, kulak  
çubuğu, ıslak mendil 
gibi hijyenik malzeme

-  Tek kullanımlık maskeler
-  Tek kullanımlık eldivenler
-  Sigara izmaritleri
-  Alt bezleri
-  Süprüntü
-  Elektrikli süpürge  

torbaları
-  Porselen, seramik
-  Duvar kâğıdı artıkları
-  Aynalar
-  Kedi kumu
-  Bulaşık süngerleri ve 

bezleri
-  Ampuller (LED hariç)

Kâğıt, karton, koliler

-  Mektuplar
-  Mektup zarfları
-  Büro ve yazı kâğıtları
-  Kesekâğıdı
-  Yumurta violleri
-  Kâğıt, karton, oluklu  

mukavvadan yapılmış 
paket dolgu malzemesi

-  Un ve şeker torbaları
-  Kâğıt alışveriş çantaları
-  Kutular
-  Okul defterleri
-  Cep kitapları
-  Hediye kâğıdı
-  Dergiler
-  Gazeteler

-  Kolileri yassı hale getirin, 
mesela katlayın veya 
yırtın

-  Öğütücüden geçmiş 
kâğıt talaşını kesekâğıdı 
veya koliye koyarak atın

-  Fırın kâğıdı veya fotoğraf 
gibi plastik kaplı kâğıt 
atmayın

-  Plastik veya Styropor® 
atmayın

-  Kâğıt havlu atmayın
-  Kâğıt mendil atmayın

Mutfak atıkları

-  Yemek artıkları  
(çiğ ve pişmiş)

-  Peynir, et, sucuk ve balık 
artıkları

-  Ekmek ve hamur işi 
artıkları

-  Meyva ve sebze artıkları
-  Narenciye artıkları
-  Kahve filtreleri, çay 

poşetleri
-  Yumurta ve fındık fıstık 

kabukları

Bahçe atıkları

-  Çim, yaprak, otsu atıklar
-  Süs bitkileri, çiçek toprağı, 

küçük kök topakları
-  Ağaç ve çit budama 

atıkları

Hijyenik kâğıtlar  
(küçük miktarlarda)

-  Kâğıt mutfak havluları
-  Kâğıt ev havluları
-  Kâğıt peçeteler

-  Gazeteye sarılı, kesekâ-
ğıdı içinde veya ayrı ayrı 
atılabilir

-  Gıda maddeleri ambalaj-
sız atılır

-  Çalkalamanız gerekmez
-  Kapakları sökmeniz 

gerekmez
-  Bu bidona tabak çanak, 

porselen, bardak,  
pencere camı atmayın

KÂĞIT

Kâğıt veya camdan  
yapılmış olmayan 
bütün boş ambalajlara 
»hafif ambalaj« diyoruz 
(LVP)

-  Süt ve meşrubat kutuları
-  Yoğurt ve krema kâseleri
-  Makarna torbaları
-  Hardal tüpleri
-  Müsli çubuğu folyosu
-  Konserve kutuları
-  Kâse veya folyo gıda 

ambalajları
-  Ambalaj folyoları
-  Kabarcıklı folyo, Styro-

por® gibi paket dolgu 
malzemesi

-  Temizleyici ve deterjan 
şişeleri

-  Şampuan şişeleri
-  Sprey kutuları
-  Gazoz kapakları

Bidon siparişleriniz, şikâyetleriniz ve sorularınız için lütfen 
İkili Sistemler’e dahil atık giderme kuruluşlarına başvurun: 

PreZero ve KURZ irtibat: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

veya Tel. 0800 / 589 3854

Bidon siparişleriniz, şikâyetleriniz ve 
sorularınız için lütfen şuraya başvurun: 

AVL-ServiceCenter, irtibat: 
www.avl-lb.de

veya Tel. 07141 / 144 2828
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Plastik torba 
(kompostlanabilenler dahil) 
kullanmayın.


