Tek kullanımlık plastik?

Asla!

Plastik poşet yerine çok
kullanımlık çantalar
Çok kullanımlık alışveriş çantaları kullanarak herkes çevreci olabilir!
Plastik poşetlerin kullanımını önlemek için ipuçlarımız:
Alışverişte çok kullanımlık bir çanta, sırt çantası veya sepet
kullanın!
Plan dışı alışverişler için örneğin katlanabilir bir polyester
çanta yanınızda bulundurun. Katlanmış haliyle bir kağıt
mendil paketinden daha büyük değildir ve birçok tek
kullanımlık çantadan daha haﬁftir.
Kasada size sorulmadan ürünlerin plastik poşetlere
konmasını kabul etmeyin.
Fazla plastik poşet kullanımından kaynaklanan sorunlara
başkalarının da dikkatini çekin.
Çevreyi korumak o kadar kolay ki –
Siz de yardımcı olun ve bizi destekleyin!
www.kommtnichtindietuete.de
www.facebook.com/kommtnichtindietuete

Proje sahibi:

Tekrar kullanılabilen poşetler kullanın!

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Bereich Kreislaufwirtschaft
Hackescher Markt 4 /
Neue Promenade 3
10178 Berlin
www.duh.de
İlgili kişi:
Thomas Fischer
030-24 00 867-43
ﬁscher@duh.de
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Bu hem iklimi korur hem
atıkları önler!
% 100 geri dönüştürülmüş kağıda
basılmıştır; Sertiﬁkalar: „Der Blaue Engel“
ve „Das Europäische Umweltzeichen“.
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Tekrar kullanım çevreyi korur
Basit mantıkla: Üretilmesi gerekmeyen bir poşet; malzeme ve
enerji tasarrufu yapmaktir.
Sağlam yeniden kullanılabilir çantalar sorunsuz bir şekilde
birkaç yüz kez tekrar kullanılabilirler ve işte o kadar tek
kullanımlık poşetin yerini alırlar.
Yeniden kullanılabilir alışveriş poşetlerinin çevreyi
koruması şu şekilde gerçekleşir:
Hammadde ve enerji tasarrufu
Daha az iklime zarar veren gaz emisyonu

Çok kullanım tek kullanımdan iyidir
Piyasada bulunan poşet ve çantaların çevre dostluğunun
değerlendirilmesi:
Plastik
çok kullanımlık çantalar
(geri dönüştürülen malzeme)

Plastik
çok kullanımlık çantalar
(yeni malzeme)

Atık önleme

ALMANYA‘DA YILDA 6,1 MİLYAR PLASTİK
POŞET TÜKETİLMEKTEDİR.
BU, DAKİKADA 11.700 ADET
DEMEKTİR.

Tek kullanımlık çanta mı?
Hayır, Teşekkürler
Bu sayede tahmini 184.000 ton plastik israf edilmektedir
– bu 153.000 adetten fazla VW Golf ağırlığına eşittir.
Sadece Almanya‘da her yıl tüketilen plastik poşetler uç
uca eklendiğinde dünyanın ekvator çevresini 46 defa
kuşatırlar.
Atılan plastik poşetler hayvanlar için tehlikelidirler çünkü
onlar yem ile plastik çöpü ayırt edemezler.
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Doğal liﬂerden
çok kullanımlık çantalar
(yeni malzeme)

Plastik ve kağıttan
tek kullanımlık poşetler
(geri dönüştürülen malzeme)

Plastik ve kağıttan
tek kullanımlık poşetler
(yeni malzeme)

Biyolojik bozunabilir
plastiklerden
tek kullanımlık poşetler
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