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Yeni cam atık kutunuz
Whittlesea Kenti, geri dönüşümümüzün
kalitesini artırmaya yardımcı olmak ve mümkün
olduğunca fazla geri dönüşümün yeni ürünlere
dönüştürülebilmesini sağlamak için yeni bir ev tipi
cam geri dönüşüm hizmeti sunuyor.
Tüm hanelere cam için kullanılmak üzere yeni bir
120 litrelik mor kapaklı çöp kutusu verilecektir.

Bir yiyecek ve bahçe
organikleri kutunuz var mı?
Şu anda bir yiyecek ve bahçe organikleri kutunuz
yoksa, bir tane almak için kaydolabilirsiniz.
Çim kırpıntıları, kesilmiş dallar ve budamalar
da dahil olmak üzere tüm yiyecek ve bahçe
atıklarınızı iki haftada bir toplanacak olan bu kutuya
koyabileceksiniz.
Bu hizmetin maliyeti yılda 87.63 dolardır.
www.whittlesea.vic.gov.au/foodwaste adresinden
daha fazla bilgi edinin
* Bazı kırsal alanlar bu hizmeti
almaya uygun olmayabilir.

Bu, cam şişelerin ve kavanozların diğer geri
dönüşümlerden ayrı olarak toplanacağı anlamına gelir.
Bu kılavuz, her bir kutuya nelerin girdiğine dair genel
bir bakış sunar. Daha fazla bilgiyi internet sitemizde
bulabilirsiniz.

Küçük eylemleriniz
büyük bir etki yaratır
Atıklarınızı uygun bir şekilde sınıflandırmak küçük bir
şey gibi görünebilir, ancak hepimiz sınıflandırmayı doğru
yaptığımızda büyük bir etki yaratır.
İyi geri dönüşüm ve ilk etapta atıkları azaltmak, değerli
kaynakların çöp sahasından uzak tutulmasına yardımcı
olur, böylece bu kaynaklar tekrar tekrar kullanılabilirler. Geri
dönüşümünüz doğru bir şekilde sınıflandırılarak, yeni cam
kavanozlar, malç ve kompost gibi şeylere dönüştürülebilir.
sustainability.vic.gov.au 'da daha fazla bilgi edinin

Kutularınızın toplanması
> Mor kapaklı cam geri dönüşüm kutunuz her dört
haftada bir toplanacaktır.
> Sarı kapaklı karışık geri dönüşüm kutunuz iki
haftada bir toplanmaya devam edecektir.
> Kırmızı kapaklı genel çöp kutunuz haftalık olarak
toplanmaya devam edecektir.
> Yeşil kapaklı yiyecek ve bahçe organikleri
kutunuz iki haftada bir toplanmaya devam
edecektir (bu hizmete katıldıysanız).
www.whittlesea.vic.gov.au adresini ziyaret' edin ve
çöp günleriniz için My Neighbourhood’u kontrol edin.
Dökülmeleri önlemek için tüm çöp kutularınızın
kapaklarının kapanabildiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi
Herhangi bir sorunuz varsa internet sitemizi ziyaret
edin: www.whittlesea.vic.gov.au/glassrecycling

Veya bizimle iletişime geçin:
resource.recovery@whittlesea.vic.gov.au
9217 2170

Geri dönüşüm
şeklimiz daha
iyiye doğru
değişiyor
Küçük bir eylem büyük
bir etki yaratır

Her bir kutuya neler girer?
Cam geri dönüşümü
Hafifçe durulanmış boş cam şişeleri ve kavanozları
torbalara değil, doğrudan kutuya koyun. Kavanoz
ve şişe kapakları çıkarılmalı ve çöp kutusuna
konmalıdır. Etiketlerin çıkarılmasına gerek yoktur.

Evet
Bira, şarap ve
zeytinyağı şişeleri
dahil cam şişeler

Gıda ve bahçe organikleri
Sadece yiyecek artıkları ve bahçe kırpıntıları.
Etiketleri meyvelerden çıkarın.

Evet
İlaç veya banyo
malzemeleri için cam
şişeler ve kavanozlar

Makarna sosu ve çeşni
kavanozları dahil cam
kavanozlar

Hayır
Plastik torbalar veya ambalajlar, şişe veya kavanozların
çıkarılmış kapakları, mantarlar, pompalar, spreyler,
damlalıklar, karton, tabaklar veya kupalar gibi yemek
takımları, bardaklar, cam tencereler, vazolar, ampuller.

www.whittlesea.vic.gov.au/waste

Kullanma tarihi
geçmiş, yenmeyen
yiyecekler
Kahve telvesi, dökme
yaprak çay
Yoğurt dahil süt
ürünleri

Karışık geri dönüşüm
Geri dönüşümünüzü torbalara değil, doğrudan kutuya koyun.
Yerden tasarruf etmek için kutuları düzleştirin.
Cam artık bu kutuya girmiyor.

Evet
Meyve ve sebze artıkları
Et, deniz ürünleri,
kemikler, yumurta
kabukları
Yapraklar, bitkiler, dallar,
çimenler, yabani otlar

Genel çöp
Bu kutuyu yalnızca diğer kutuların
hiçbirine konamayan maddeler için
kullanın.

Evet

Kabul edilen plastik
şişeler ve kaplar

Karton, tahıl kutuları,
yumurta kartonları

Alüminyum ve çelik
tenekeler, teneke
kutular, folyo

Kâğıt, gazete, dergi,
kâğıt zarflar

Kırık cam, mutfak
gereçleri, yemek
takımları ve aynalar

Çıkarılmış kavanoz ve
şişe kapakları, pompalar,
spreyler, damlalıklar

Bebek bezleri, ıslak
mendiller, kedi kumu,
hayvan dışkısı

Süt ve meyve suyu
kartonları gibi kaplamalı
ve mumlu kartonlar

Tamir edilemeyen veya
bağışlanamayan eski
giysiler, ayakkabılar veya
tekstil ürünleri

Hayır

Hayır

Biyobozunur veya sertifikasız kompostlanabilir
plastikler dahil olmak üzere plastikler, kahve kapsülleri,
çay poşetleri, kedi kumu, hayvan dışkıları, büyük dallar,
ağaç kütükleri, sıvılar, bebek bezleri, ıslak mendiller.

Plastik torbalar, diğer yumuşak plastikler,
giysiler, ayakkabılar, tekstil ürünleri, kaplamalı
veya mumlu karton, elektronik atıklar ve
piller, cam, yemek takımı, polistiren (strafor).

Hayır
Elektronik atıklar ve piller, ev
kimyasalları, geri dönüştürülebilir
maddeler, toprak, yapı malzemeleri

Maddelerin nereye gitmesi gerektiğinden emin değil misiniz? Daha fazla bilgi edinmek için QR kodunu tarayın.

