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Gıda ve bahçe 
atıklarınızı daha iyi 
bir yere gönderin
Gıda ve bahçe organikleri 
için yeşil çöp kutusu



Neden yeşil bir çöp kutusuna 
ihtiyacımız var?
Ortalama olarak, kırmızı çöp bidonunun içeriğinin yarısından fazlası 
gıda ve bahçe organikleridir. Düzenli depolama, atık bertarafı için son 
seçeneğimiz olmalıdır. Sadece çok pahalı olmakla kalmaz, düzenli 
depolama büyük bir çevresel konudur, çünkü geri dönüştürülmek yerine 
kaynakların kaybedildiği anlamına gelir.
Bahçe ve gıda organiklerini depolama alanından uzak tutmak yerel, eyalet 
ve ulusal düzeyde en önemli atık yönetimi önceliğidir. Düzenli depolama 
ortamında, gıda ve bahçe organikleri yeraltı sularını ve su yollarını 
kirletebilecek sızıntı suyu üretir. Ayrıca CO²’den 25 kat daha güçlü metan 
üretir. Kompost ortamındaki aynı organikler metan üretmez.
Bizim bölgede herkes kendi yeşil bin kullanıyorsa biz potansiyel miktarını 
kesebilir atık biz ler yüzde 39 depolama uca.

2019 yılında çöp kutularımıza 6.000 
tondan fazla yiyecek ve bahçe 
organikleri attık. Ortalama kırmızı 
çöp bidonunun yarısından fazlasında 
yiyecek ve bahçe organikleri vardı.

%53 organik 

 

%34 çöp 

%13 geri dönüşüm

Biliyor musun?



Yeni yeşil çöp kutusu servisi
Temmuz 2020’de gıda ve bahçe organikleri için yeşil bir çöp kutusu 
sunuyoruz. Mildura Kırsal Kent Konseyi bölgesinde kerbside çöp kutusu 
hizmeti veren herkes üçüncü 240L çöp kutusunu alacak.

Her günkü bin gününüzde 
haftalık olarak boşaltılır  

(yeni servis)

Organikler Geri dönüşüm Düzenli 
Depolama

çöp kutusuna günde iki 
haftada bir boşaltılır

Geri dönüşüm koleksiyonunuza 
alternatif iki haftada iki haftada 

bir boşaltılır

Haziran’a kadar yeşil çöp kutusunu almadıysanız bizimle iletişime geçin

Web sitemizde veya Loddon Mallee Atık Bilgisi uygulamasını kullanarak 
bin gün kontrol edin . Kutu toplama takvimleri Konsey’den de edinilebilir.

Hizmet ne zaman başlıyor?
Mayıs-Haziran 2020 6 Temmuz 2020

Yeşil kutular, mutfak kutuları ve 
kompostlanabilir çanta kutuları 
Mayıs ve Haziran 2020’de teslim 
edilecektir. Bunların nasıl doğru 
kullanılacağı hakkında da yararlı 
bilgiler alacaksınız.

Yüklenicimiz Cleanaway, 6 
Temmuz 2020 Pazartesi günü 
başlayan hafta yeşil bidonları 
boşaltmaya başlayacak



• Meyve, fındık ve sebzeler
• Evcil hayvan atıkları (kaka 

dahil), kürk ve tüyler
• Pizza Kutuları
• Et, deniz ürünleri ve kemikler 
• Ekmekler ve tahıllar
• Yumurta Kabukları
• Gazete ve gazeteler
• Peynir ve Yoğurt
• Kompostlanabilir caddy 

gömlekleri
• Çay poşetleri ve kahve telvesi
• Çim, yapraklar, küçük dallar 

ve yabani otlar

• Elektrikli süpürge tozu
• Yumuşak Plastikler
• Tek Kullanımlık Kahve 

Fincanları
• Plastik poşetler
• Toprak ve kum
• İşlenmiş veya boyalı ahşap
• Taş, kayalar ve moloz
• Çöp
• NBebek bezleri ve kadın 

hijyen ürünleri
• Şırıngalar ve tıbbi atıklar

Yeşil çöp kutusuna ne girebilir?

www.mildura.vic.gov.au/GreenBin adresinden çöp kutularınıza neler olup bittiğine dair 
eksiksiz bir AZ Kılavuzu edinin veya Loddon Mallee Atık Bilgisi uygulamasını indirin.

Organikler 
nereye gidecek?
Yeşil kutudan toplandıktan sonra, 
yiyecek ve bahçe organikleriniz ticari 
bir kompostlama tesisine alınır ve 
kompost ve malç haline getirilir. Bu 
değerli ürün, topraklarımızın sağlığını 
bir toprak düzenleyici haline getirmek 
için kullanılır.



Mutfağın Caddy
 
Yeşil çöp kutusunun kullanımını kolaylaştırmak için herkese bir mutfak kutusu 
ve rulo halinde bir çanta kutusu tedarik ettik. Et, süt ve deniz ürünleri gibi evde 
kompostlayamadığınız şeyler bile olsa, evdeki tüm gıda atıklarını toplamak 
için caddy ve kompostlanabilir çantalarınızı kullanın. Caddeyi elle veya bulaşık 
makinesinde yıkayabilirsiniz.

Kompostlanabilir caddy çantalar
Kompostlanabilir caddy torbaları, içerdikleri organik malzeme ile birlikte 
ayrışmak için özel olarak üretilmiştir. Bunlar yeşil çöp kutusuna koyulabilecek 
tek çanta.
Ayrıca mutfak caddy’nizi sıralamak için gazete, kağıt havlu veya hiçbir şey 
kullanabilirsiniz. Çeşitli yerel perakende satış mağazalarından ve çevrimiçi 
olarak kompozit çanta satın alabilirsiniz.

Kapağı caddy’nizde kapalı tutun ve kokuları azaltmak için her 3-4 günde 
bir boşaltın



Kompostlanabilir çanta 
satın alırken AS 4736 
sembolüne bakın

Biyobozunur ve Kompostlanabilir
Kompostlanabilir torbalar bitkisel malzemelerden yapılır ve ticari kompostlama 
işlemi sırasında parçalanır. Yeşil organik çöp kutusu hizmetimizle kabul 
edilebilen tek çanta bunlar. 

Biyobozunur torbalar normal plastik torbalardan daha hızlı parçalanırken, 
kaybolmaları onlarca yıl alır ve yeşil organik çöp kutunuzu kirletir.

Biyobozunur veya plastik torbalarda toplanan organikler yeşil çöp kutusu 
servisimiz aracılığıyla kabul edilmeyecektir.



İki haftada bir kırmızı çöp kutusu 
koleksiyonuna ayarlama
Haftalık yeşil çöp kutusu hizmeti başladığında, kırmızı çöp bidonu iki haftada bir 
boşaltılır. Ortalama olarak, kırmızı çöp depolama kutularına konulanların yarısından 
fazlası gıda ve bahçe organikleridir. Bunu yeni yeşil çöp kutunuza koymak çöp 
depolama alanınızda daha fazla yer açacaktır. Kırmızı çöp kutunuzda yer açmanın ve 
atıkların düzenli depolama alanından uzak tutulmasının başka yolları da vardır:
• Ne kadar atık yarattığınızı azaltın
• Mümkün olduğunca tekrar kullanın ve geri dönüştürün
• Alışveriş yaparken yeniden kullanılabilir çanta alın
• Çöp torbalarındaki havayı sıkıştırın ve sıkıca bağlayın
• Daha fazla yer kaplayan büyük, hacimli çöp torbaları kullanmaktan kaçının
• Sarı çöp kutunuzda ve Transfer İstasyonlarımızda neler geri dönüştürebileceğinizi 

öğrenin
• Bebek bezleri, sıhhi ürünler, streç film ve tek kullanımlık kahve fincanları gibi 

öğelere sürdürülebilir alternatifler düşünün.

Koku ne olacak?
Tüm atıklar, özellikle bölgemizde kaçınılmaz olan aşırı sıcaklık koşullarında koku 
yaratma potansiyeline sahiptir. Yemek ve bahçe organikleri, koku söz konusu 
olduğunda genellikle en büyük suçlulardır ve bu ürünler haftalık yeşil çöp kutunuzda 
toplanacaktır. Çöp kutusu kokularını uzak tutmak için şunları da yapabilirsiniz:
• Kutuları gölgeli, iyi havalandırılmış bir alanda saklayın
• Kutularınızı fazla doldurmayarak çöp kutusu kapaklarını kapalı tutun
• Katı atık bezleri tuvalete kazıyın
• Kullanılmış tek kullanımlık bebek bezlerini plastik bir torbaya bağlayın (veya çift 

torbalamayı düşünün)
• Kutularınızı ve mutfak kutularınızı düzenli olarak yıkayın (kutu bulaşık makinesinde 

yıkanabilir)
• Et ve deniz ürünleri hurdalarını dondurucuda kompostlanabilir bir torbada tutun ve 

toplamadan önceki gece yeşil çöp kutusuna koyun
• Mutfak kutunuzu her 3-4 günde bir yeşil çöp kutusuna boşaltın
• Kompostlanabilir torbaların yiyecek artıkları içerecek şekilde doğru bağlandığından 

emin olun
• Mutfağınızdaki bikarbonatı soda serpin.
• Yeşil çöp kutusundaki kokuları azaltmak için yiyecek atıklarının üzerine bir bahçe 

atığı tabakası yerleştirin



Zaten evde kompost mu 
yapıyorsunuz?
Zaten kompost yapıyor veya yemek hurdalarını chooks için kullanıyor olsanız bile, 
yeşil çöp kutusunu kullanmak için hala birçok alan var. İsrafı azaltmak ve çevreye 
yardımcı olmak için halihazırda yaptığınız harika işi genişletme fırsatı olarak düşünün.
Konut kompost yığınından farklı olarak, ticari bir kompozit tesiste süreç bilimsel olarak 
izlenir ve normalde evde elde ettiğiniz sıcaklıkların çok üzerinde sıcaklıklara ulaşır.
Yeni yeşil çöp kutusu servisi, geleneksel olarak bir ev kompostuna veya solucan 
çiftliğine koyamayacağınız birçok gıda ve bahçe organikini kabul eder. Bunlar 
et, kemikler, ekmek, deniz ürünleri, süt ürünleri, turunçgiller, soğan, yağlar ve 
mutfak kağıt havlularıdır. Bahçede, hastalıklı bitkiler, yabani otlar, evcil hayvan 
gübresi (gevşek veya kompostlanabilir bir torbada) ve meyve sineği enfekte meyve 
(kompostlanabilir bir torbada torbalanmış) gibi şeyler doğrudan yeşil kutuya gidebilir.

Yeşil çöp kutusu 
istemiyor musun?
Gıda ve bahçe organikleri için yeşil 
kutu, şu anda bir kerbside çöp kutusu 
servisi olan herkese sağlanacaktır. Bu 
hizmetten vazgeçme seçeneği yoktur. Çöp 
depolama alanlarına ne kadar organik atık 
gönderdiğimizi azaltacaksak, herkesin 
yeşil çöp bidonunu kullanma çabası çok 
önemlidir. Ne kadar az organik madde 
attığınız önemli değil, hepsi sonunda 
toplanıyor.
Konsey herkesi yiyecek ve bahçe 
organikleriyle sürdürülebilir, çevre dostu 
seçimler yapmaya teşvik eder. Bir ev 
kompost sistemi kullanıyorsanız, herhangi 
bir bahçe atığı veya herhangi bir bahçe atığı 
üretmeyin, lütfen harika çalışmaya devam 
edin.

www.mildura.vic.gov.au/GreenBin
(03) 5018 8100


