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ÇÖP EKLÜZÜNÜN 
KULLANIMI

Şaft kapandıktan sonra sistem 
otomatik olarak kilitlenir.

Herhangi bir işlem yapmanıza 
gerek yok.

Atıklarınızı atmak için 
şimdi iki şafttan birini 
açabilirsiniz.

Mevcut ise, sistemi açmak için butona 
(kırmızı daire) kısaca basın. Gösterge 
sarı renkte yanmaya başladığında 
sistem kullanıma hazırdır.

Transponder‘ı (çip) transponder 
alanının önüne tutun. Yeşil gösterge 
yandığında şaftların kilidi açılır.

Öğüt:

Çöpünüzün içine sığabilecek en küçük 
içeri atma kanalını kullanınız. Böylece 
gereksiz masrafları karşılamaktan 
kaçınırsınız.  

Bildirim:
Sinyal verici ile bir yetkilendirme sadece 
işaretlenmiş sinyal verici alanlarında 
oluşabilir. Gösterge alanları yalnız işleme 
durumlarına işaret etmeye yararlar.

Sinyal verici alan  Gösterge alanı 

Özel işleme durumları  
(kırmızı gösterge)

 
5x kırmızı yanıp sönme:  
Sizin sinyal vericiniz yetkili DEĞİL.

Devamlı kırmızı yanıp sönme:  
Kutuda çöp kabı bulunmamaktadır  
(veya bakım durumu).

Devamlı kırmızı yanma:  
Çöp kabı doludur. 
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İDARELI PARA HARCAMAK VE ÇEVREYI 
KORUMAK KOLAYDIR:

 � Çöp eklüzünün yanına çöp bırakmayınız

 � Artık çöpü geri dönüşüm kaplarında arıtmayınız

 � Daha büyük ambalaj birimlerine uyum sağlama

 � Tekrar kullanılan ve doldurulan ambalaj kullanımı

 � Plastik torbalar yerine alışveriş sepeti

 � Büyük kartonların parçalanması

Artık çöp: Artık çöplerin arıtılması pahalıdır ve 
ücretlerinin arttırılma olanağı bulunmaktadır.

Geri dönüşüm maddeleri: Plastik ve metal 
ambalajların (örneğin içecek şişeleri, yoğurt kaplar, 
metal kutular...), kağıtların ve camların arıtılması 
ücretsizdir.  
Çünkü: Bu şekilde ambalajları içeren ürünlerin satış 
fiyatına arıtma masrafları dahildir ve bu şekilde sizin 
tarafınızdan önceden ödenmiştir!

Hedefimiz: Parayı idareli harcamaktır!  
 
Nasıl? Artık çöpün azaltılması ve çöplerin doğru olarak 
birbirinden ayırılması!

Önemli: Ücrete tabi artık çöp kaplarına ait olmayan 
bütün çöpleri, bunlar için sunulan geri dönüşüm 
kaplarında arıtınız (sarı/gerektiğinde portakal 
rengi çöp bidonları, sarı torbalar, kağıt kapları, cam 
konteyneri, eski elbise toplama yerleri v.s.). Bunlarla 
ilgili olarak çöp ayırımı açıklamalarını dikkate alınız.

Dikkat: Geri dönüşüm maddelerinin kapları yanlışlıkla 
atılan artık çöplerle kirlenmişse, bütün kap artık çöp 
fiyatına arıtılır. Bu da masrafların herkes için lüzumsuz 
olarak yükselmesine sebep olur!

NEDEN SORUMLU IÇIN ADIL BIR ÇÖP 
MASRAFLARI HESABI?

Neden bir çöp eklüzü? 
Artık çöpün arıtılmasının sizin evinize kaydedilmesi 
ve sizin de sadece kendi hissenize düşeni (buna en az 
miktar dahildir) ödemeniz için.

Benim içeri atışım ne zaman kayıtlara geçecektir? 
Sizin içeri atma kanalını açmanızdan itibaren. 

Benim için hangi miktar kaydedilecektir? 
Daima açılan içeri atma kanalının tam kapasitesi 
kaydedilecektir, bu gerekçeyle bundan en verimli 
şekilde yararlanınız. 

Çöpüm içeri atma kanalına uymuyor? 
Size tavsiyemiz, içeri atma kanalının büyüklüğünden 
en verimli şekilde yararlanılacak çöp torbalarını 
kullanmanızdır. Büyük yer kaplayan maddeler hacmi 
büyük çöplere aittir veya bunları içeri atmadan önce 
parçalara ayırınız.  

Çöp eklüzündeki çöp kutusunun dolu olması 
sonucunda ne olur? 
Gösterge (devreye koyulmasından sonra) devamlı 
kırmızı yanar. İmha edici tarafından boşaltma 
yapılıncaya kadar başka bir çöp içeri atılamaz.  

Ben sinyal vericimi kaybettim? 
Başka birisinin sizin hesabınıza çöplerini arıtmaması 
için, lütfen hemen sizin bina yönetimine başvurunuz. 

Benim hiç çöpüm yok? 
Her hanede artık çöp ortaya çıkmaktadır, bunların 
sizin bulunduğunuz yerin çöp tüzüğüne uygun olarak 
arıtılması gerekmektedir. 




