
T 03 5018 8100
www.mildura.vic.gov.au/bins

Yeni, kayıp ve çalıntı kutular 
Yeni kutular veya çöp kutusu onarımları düzenlemek için 

lütfen bizi arayın. 

Kayip çöp kutusu koleksiyonları 
Çöp kutunuz 05:00 ile 21:00 arasında herhangi bir 

zamanda boşaltılabilir. Çöp kutunuzu planlanan toplama 
gününüzden sonraki sabah boşaltılmadıysa lütfen 

bizimle iletişime geçin. 

Çöp Kutusu yerleştirme 
Kutularınızı ağaçlardan, arabalardan, ışık direklerinden 

ve diğer engellerden en az bir metre uzakta olacak 
şekilde düzenleyin. Çöpler, sapları ve tekerlekleri 
mülkünüze doğru olacak şekilde yola bakmalıdır.

Kentsel alanlar 
Çöpünüzü, tekerlekler ve çöp kutusunun kolu 

mülkünüze bakacak şekilde kaldırım kenarından 10-100 
cm'lik doğa şeridine veya patikaya yerleştirin.

Kırsal bölgeler 
Çöp bidonunuzu, mühürlü yolun kenarından veya 

dereceli yol omzundan 1,5 m - 2 m mesafede, 
tekerlekler ve binanın sapı mülkünüze bakacak şekilde 

yerleştirin

Kerbside Çöp 
Kovası Hizmeti
Çöp Kovası toplama hakkında bilgi

Ayristirin
Mildura Rural City Council bölgesindeki hanelere ve 
işletmelere bir kerbside çöp kutusu hizmeti sunuyoruz. 
3 çöp kutusu sistemi ile, malzemeleri ayristirarak 
ve düzenli depolama alanında koruyarak atıklarınızı 
yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 
Hangi Kutu, Hangi Gün?

Organik 
Haftalık boşaltma

Geri dönüşüm 
İki haftada bir boşaltılır

öpluk 
İki haftada bir boşaltılır

Web sitemizde veya Loddon Mallee Atık Bilgisi 
uygulamasını kullanarak çöp günunuz kontrol edin.
çöp Toplama Takvimleri belediyeden de edinilebilir.

Kutunuzun boşaltılmasını 
sağlayın
• Toplama gününden önceki gece veya sabah 05: 

00'e kadar disari cikartin
• Aşırı doldurmayın - kapağın aynı hizada 

kapanmasını sağlayın
• Park edilmiş arabalardan, elektrik direklerinden, 

ağaçlardan ve posta kutularından uzak tutun
• Doğru şeyi doğru kutuya koyun
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Karton
Süt ve meyve suyu 

kartonları

Cam Kavanozlar ve 
şişeler

Alüminyum ve çelik kutular

Folyo tepsileri ve 
aerosoller

Sert plastik kaplar ve 
şişeler

Gazeteler ve dergiler

Mektuplar, zarflar, kağıt ve 
reklam malzemeleri

Bebek bezleri 
ve kadın hijyen 

ürünleri 

Plastik 
poşetler

Kopuk

Yumuşak plastikler

Organikler Geri dönüşüm Düzenli Depolama

Sigara izmaritleri

Elektrikli süpürge 
tozu Tek kullanımlık 

kahve fincanları

Kırık cam ve 
çanak çömlek

www.mildura.vic.gov.au/bins adresindeki her kutuda 
neler olup bittiğine dair eksiksiz bir AZ Kılavuzu edinin 
veya Loddon Mallee Atık Bilgisi uygulamasını indirin. 

Ekmekler ve tahıllar

Yumurta kabukları

Meyve, fındık ve 
sebzeler 

Evcil hayvan 
atıkları, kürk ve 

tüyleri 

Pizza kutuları

Geri donusturulebilir Çöp 
Kovası torbalari

Çay poşetleri ve 
kahve telvesi

Çim, yapraklar, küçük 
dallar ve yabani otlar

Peynir ve yoğurt

Et, deniz ürünleri ve 
kemikler amagufa

Gazeteler ve kağıt


