
HANGİ KOVALAR? 
Kovalarınızı kullanmak için Kılavuz 

Check your bin day at  
www.mildura.vic.gov.au

Aerosol kutuları
Ağaç kökleri
Ahşap (işlenmemiş)
Alüminyum folyo
Alüminyum tepsiler 
(temiz)
Ambalaj kağıdı 
(kaplamasız)
Aynalar 

Bahçe atıkları
Balık ve et kemikleri
Bardak (içki)
Bebek bezleri
Bebek mendilleri/yüz 
mendilleri
Bicilmis Çim 
Bicilmis Çim atiklari
Bira şişeleri
Bisküvi kutulari
Bitki kapları (plastik)
Bitkiler 

Cam (kırık)
Cam Kavanozlar
Cam şişe/kavanozlar 
(kirilmamis)
Çatal bıçak kasik 
(plastic olmayan)
Çatal bıçak kasik 
(plastik)
Çay poşetleri ve çay 
yaprakları
Çiçekler
Cips
Cips paketleri/Yumuşak 
plastikler 

Dallar ve budamalar
Deniz ürünleri, kemikler 
ve kabuklar
Deodorantlar (boş)
Dergiler
Deterjan şişeleri (boş)
Diş fırçası
Diş macunu tüpleri
Dondurma çubukları
Dondurma kapları
Dondurma sarıcı 

Ekmek
Elbise askıları
Elektrikli süpürge tozu
Et (çiğ veya pişmiş)
Et tepsileri (köpük)

Et tepsileri (sert plastik)
Et ve balık kemikleri
Ev temizleme mendilleri
Evcil hayvan atıkları
Evde beslenen hayvan 
yemek kaplari 

Fındık, fistik
Fırın gereçleri (tencere, 
tava, cam)
Folyo (sıkılmış top) 

Gazeteler
Geri donusebilir 
tabaklar ve bardaklar
Giyim ve tekstil
Gübre ve hayvan 
dışkıları
 
Hamur işleri
Hap kutulari
Hayvan dışkısı
 
İçki bardağı
İlaç şişeleri (boş ve 
temiz)
 
Jöle
 
Kabarcikli ambalaj
Kadın hijyen ürünleri
Kâğıt
Kağıt havlu/peçete
Kağıt tabaklar
Kahve atiklari
Kahve fincanları (paket 
servisi olan restoran)
Karton (mumlu)
Karton (parafinsiz)
Kartpostallar
Kedi çöp kağıdı/kil bazlı 
(kompostlanabilir)
Kek
Kemikler
Kereste (işlenmemiş)
Kırlent yastık
Kitty çöp kristalleri (geri 
donusumsuz)
Köpek ve kedi kakası
Köpek ve kedi yemek 
tenekeleri (temiz 
kazınmış)
Köpük
Kozmetik kapları (cam 
veya plastik)

Kürdan
Kutular (alüminyum/
çelik)
 
Lamine kağıt
 
Makarna
Margarin kapları
Mendiller ve peçeteler
Meyve sineği olan 
meyve (geri donusumlu 
torba icinde olmak 
kosulu ile)
Meyve suyu şişeleri ve 
kartonları
Meyve ve sebzeler
 
Paket servisi olan gıda 
kapları (vakslanmamış 
karton)
Paket servisi olan gıda 
kapları (mumlu karton)
Pamuk topları
Pecete kutusu 
(plastiksiz)
Pipetler (plastik içme)
Pirinç
Pişirme kağıdı, örneğin 
yagli kağıt
Pisirme yaği
Pişmiş ürünler
Pizza kutuları
Plastic yemek kutulari
Plastik içme kamışları
Plastik kaplar (sert 
plastik)
Plastik koruyucu
Plastik poşetler
Plastik şişeler (tek 
kullanımlık)
Plastik torbalar 
 
Reklam kataloglari
 
Saç (insan veya 
hayvan)
Saç spreyi kutusu (boş)
Şampuan ve saç kremi 
şişeleri
Şarap şisesi
Şarküteri eti
Sebze artıkları
Seker kagitlari
Seramik/tabak canak
Sıhhi ürünler

Şişe kapakları (plastik 
ve metal)
Sise Mantarlari
Şişeler (cam ve plastik)
Soğan
Sos şişeleri
Straw/saman
Streç film/plastik film
Süt kapları (cam, plastik 
ve kartonlar)
Sut urunleri
 
Taneler 
Tavuk (pişmiş veya çiğ)
Tek kullanımlık plastik 
tabak ve bardaklar
Telefon rehberi
Teneke kutular (temiz 
kazınmış)
Torbalar (geri 
donusebilir plastikten 
yapilmis)
Turunçgiller
Tuvalet kağıdı rulosu
 
Uzun ömürlü kartonlar
 
Vakumlu ambalaj
 
Yaban otlari
Yağ (pişirme)
Yağ geçirmez kağıt
Yapraklar
Yara Bantlari, kulak 
temizleme cubuklari, 
islak mendiller
Yemek atıkları
Yoğurt (kapsiz)
Yoğurt kapları 
(temizlenmis)
Yoğurt torbaları
Yumurta kartonları
Yumurta kartonları (kirli 
veya ıslak)
Yumurta ve yumurta 
kabukları
Yüz mendilleri/bebek 
mendilleri
 
Zarflar (kağıt)
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KEY Organics
Landfill
Recycling

NOTE: Not all items are listed. This list only includes items you can dispose in your kerbside bins and not at Transfer Stations, Landfills, Resource Recovery Centres or participating supermarkets. 
Download the Loddon Mallee Waste Info app for information about disposing other items including building materials, batteries, chemicals and more. You can also call Council at any time for advice on 
how and where to dispose of certain items.


