
Çok kullanımlık bir alışveriş çantasının her bir kullanımı 
yeni bir plastik poşetin enerji ve yoğun kaynak üretimini 
engellemektedir. 

Daha az poşet daha az çöp demektir!

 
 
 

 
Plastik poşet geri dönüşümü mü?
Almanya‘da, kullanılan tek kullanımlık plastik poşetlerin 
yalnızca bir kısmı „Gelber Sack“ üzerinden geri dönüşüme 
ulaşmaktadır. Çoğu plastik poşet (örn. çöp torbası olarak 
kullanılarak) evsel atıklara atılır ve sonunda yakılır. Gerisi 
çevreye atılır ve sokak, yeşil alan ve su kaynaklarını kirletir. 
Plastik poşetlerin doğada çürümesi birkaç yüz yıl sürebilir. 

Avrupa‘da, 100 plastik poşetten sadece 7‘si geri 
dönüştürülürken yaklaşık % 89‘u yakılmaktadır. Yakilma 
islemi sirasinda degerli ham maddeler, telafi edilmesi 
gerekirken, yok olmaktadirlar.

Yeniden kullanım atıkları önler

Çok kullanımlık alışveriş 
Çantası kullanarak her 

almanYa Da YaşaYan herkez 
YılDa 76 Plastik Poşet ve 

böYlece 2,3 kg Plastik atık 
tasarruf eDebilir!

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

Tek kullanımlık plastik?

Plastik poşet yerine çok 
kullanımlık çantalar
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10178 Berlin 

 www.duh.de
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Thomas Fischer 
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% 100 geri dönüştürülmüş kağıda 
basılmıştır; Sertifikalar: „Der Blaue Engel“ 
ve „Das Europäische Umweltzeichen“.

tekrar kullanılabilen poşetler kullanın!
bu hem iklimi korur hem
atıkları önler!

Asla! 



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

 Atık önleme

tek kullanımlık çanta mı?  
hayır, teşekkürler

 Almanya‘da yılda 6,1 milyar plastik poşet  
tüketilmektedir. Bu, dakikada 11.700 adet demektir.

 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.

Çevre bilinci ile alışveriş yapmak isteyenler tekrar kullanılabilir 
taşıma çantaları kullanmalıdırlar; ister pamuk, jüt veya sentetik 
liften olsun. Yeter ki, tekrar kullanılsınlar!

 Çok kullanımlık bir poşet  
(polipropilen), hemen üç kullanımdan 
sonra tek kullanımlık bir poşetten 
(polietilen) daha çevre dostu olabilir. 

 Kıyaslandığında pamuktan 
bez çantalar sadece yedi kez 
kullanıldıktan sonra biyolojik 
bozunabilir bir tek kullanımlık poşet 
(polilaktid) ile ekolojik olarak eşdeğer 
duruma gelirler.

 Pamuktan bez çantaların tek 
kullanımlık plastik torbalardan 
(polietilen) daha fazla çevre dostu 
olması için yaklaşık 20 kez tekrar 
kullanılmaları gerekmektedir. 

kafanız mı karıştı? netleştirelim!
Masraflı şekilde yararlı bitkilerden üretilip genellikle ne geri 
dönüştürüldükleri ne de kompost yapıldıklarından biyolojik 
olarak bozunabilen tek kullanımlık plastik poşetler çevreye 
ağır bir yük olmaktadırlar. 

Gerçi geri dönüştürülmüş kağıt veya plastik tek kullanımlık 
çantalar yeni malzemelerden yapılan çantalardan daha az 
çevreye yük olurlar. Fakat çok kullanımlık alışveriş çantaları ile 
çevre dostluğu bakımından kıyas bile edilemezler çünkü onlar 
kadar çok kez tekrar kullanılamazlar (sağ taraftaki çizelgeye 
bakınız).

Piyasada bulunan poşet ve çantaların çevre dostluğunun 
değerlendirilmesi:

tekrar kullanım çevreyi korur Yeniden kullanım en ekolojik tercihtir Çok kullanım tek kullanımdan iyidir

ab‘De her Yıl atılan 
Poşetlerin üretimine 
1,6 nükleer santralin 

ürettiği miktarDa 
enerji tüketilir.
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Biyolojik bozunabilir 
plastiklerden  
tek kullanımlık poşetler

Plastik ve kağıttan  
tek kullanımlık poşetler  
(yeni malzeme)

Plastik ve kağıttan  
tek kullanımlık poşetler  
(geri dönüştürülen malzeme)

Doğal liflerden  
çok kullanımlık çantalar  
(yeni malzeme)

Plastik  
çok kullanımlık çantalar  
(yeni malzeme)

Plastik  
çok kullanımlık çantalar  
(geri dönüştürülen malzeme)


