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Yeşil nokta bulunan ambalajlar ise sarı çuvallara atılır 

Plastikten: Örn. yoğurt kabı, folyolar, plastik şişeler gibi 

Metalden: Örn. içecek ve konserve kutuları, alüminyum folyo gibi 

Kompozit ambalajlar: örn. meyve suyu, sos ve süt kartonları 

 
 

 
 
Biyo çöp: 

Örn. kesilmiş çimen ve yeşillikler, meyve ve marul artıkları, ekmek artıkları, yumurta ve fındık 
kabukları gibi.  

Eğer ücretli bir biyo çöp kutusu talep ediyorsanız, ev sahibiniz bunun için 0281/203‐2285 
numaralı telefondan başvuruda bulunabilir. 

 

 

 
 
Atık çöpler: 

Kâğıt/karton, cam veya metal kaynaklı olmayan, yeşil noktası bulunmayan ve tehlikeli madde 
içermeyen her şey atık çöp kutusuna atılır. 

Örn. her türlü ev malzemeleri 

 

 

 
Tehlikeli maddeler 

Örn. boyalar ve cilalar diğer çöplerin kutusuna atılmaz. Bunları tehlikeli madde çöpü toplayan 
araçlara teslim edebilirsiniz. Tarihleri ve merkezleri atık takviminde veya çevrimiçi olarak şu 
adresten bulabilirsiniz: www.asgwesel.de. 

 



 

Hacimli çöp 

Çöp konteynırına boyut veya tür olarak girmemesi gereken her türlü atık, örn. sandalyeler, 
yataklar, raflar, halılar, elektrikli cihazlar, hacimli çöp başvurusunda tespit edilir. Hacimli çöp 
başvuru kartlarını bankalardan, Sparkasse'lerden belediyeden ve ASG'den temin edebilirsiniz. 
Hacimli çöp başvurusunu www.asgwesel.de adresinden de yapabilirsiniz. 

 
 

Değerli madde aracı   

Değerli maddeleri imha etmek için yardıma ihtiyacınız mı var? Daha büyük tek parçaları veya 
küçük parçalı birçok eşyayı bize bildirebilirsiniz. 

Aşağıdaki eşyalar tarafımızca bizzat gelip alınmaktadır: 

Elektrikli cihazlar: Örn. çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ocaklar, kurutucular, 
televizyonlar, buzdolapları 

Metaller: Örn. bisikletler, tencereler ve tavalar, çatal bıçak takımı, çamaşırlık, bahçe 
mobilyası 

Plastikler: Örn. sulama kovaları, oyuncaklar, çamaşır sepetleri, bahçe mobilyaları 

Teslim alma için bir randevu almak veya yönelteceğiniz sorular varsa, lütfen 0281/16393‐0 
numaralı telefondan arayınız. 

 

 

 

0281/16393‐0 numaralı telefondan sorularınızı memnuniyetle cevaplıyoruz. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


