Önerİ 4: rılı!
Taze sa
t
lyoları mı? Unu
Taze tutma fo
lmumu bezi
gitsin. Artık ba
ine sarılan gıda
var. Bu bezin iç
kalır; hem de
maddeleri taze
tiksiz. Evde ve
tamamen plas
hatta yolda.

EYALET BAŞKENTİ
HANNOVER
Belediye Başkanı
Ekonomi ve Çevre Bölümü
Agenda 21 ve sürdürülebilir ofis
Trammplatz 2
30159 Hannover

Önerİ 5: e mola ver!
Plastİğ
? Öyleyse
Yolluk mu lazım
mek kabını
lütfen kendi ye
maz çelikten
kullan! Paslan
i çatalbir kutu ve kend
le yemeğin
bıçağın: Artık öğ
plastiksiz.

Tel.: +49 511 168-42606, -45078
Faks: +49 511 168-40142
E-Posta: hop@Hannover-Stadt.de
HOP! “Plastiksiz Hannover”, plastik kullanımını önlemeye yönelik farklı
aktiviteleri birleştirmek için eyalet başkenti Hannover‘in ve ortaklarının bir
girişimidir.
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PLASTİK ATIK HANNOVER‘DE
DE ÖNLENMEK ZORUNDA
Almanya, plastik atık konusunda Avrupa‘da ü çüncü
sırada yer almaktadır. Bu sevinmek için bir neden
değildir: Her yıl kişi başı 38 kilodan fazlasını üretmekteyiz. Hannover için rakamı yuvarladığımızda, 20.000
tondan fazla plastik atık anlamına gelmektedir.
Şüphesiz: Birçok plastik ürün pratik ve ve mantıklıdır.
Fakat birçoğu da doğaya yüzyıllar boyunca yük olmakta
ve önlenmelidir; özellikle de son derece kısa kullanım
süreli ambalajlar.

Gereksİz plastİk r ...
atık her yerde va

– “PLASTİKSİZ HANNOVER”
GİRİŞİMİ
“Plastiksiz Hannover” girişiminin arkasında çok sayıda
şirket, organizasyon, eğitim kurumu ve kendi etki
alanlarında plastiğe bir alternatif oluşturan veya
plastik kullanımını önlemeye yönelik çözümler arayan
inisiyatifler yer almaktadır.
HOP! deneyim alışverişini desteklemekte, en iyi pratik
çözümleri açıklamakta ve ortak bir şekilde harekete
geçmek için temel olarak kullanılabilmektedir.

PLASTİKSİZ BİR GÜNLÜK
YAŞAM İÇİN ÖNERİLER
Günlük yaşamda her yerde plastik
olduğundan dolayı, plastik akımını
azaltmak için çok sayıda imkan
mevcuttur. Burada bir dizi HOP!
önerisi bulabilirsin.
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Önerİ 2: astİksİz
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1. REFUSE
2. REDUCE
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ÇOK SORUMLUSU VAR; ÇOK DA İMKAN VAR
Hepimiz bir şekilde plastik atık üreticisiyiz: Bu durum
tüketicileri, şirketleri, belediye yönetimini, dernekleri
ve kuruluşları eş oranda ilgilendirmektedir.
Yerel kademede plastik atıkları
... çözüm İse
azaltmak hatta tamamen önlemek,
bazen son
evrensel sorunu hafifletmek
re
de ce basİt!
için önemli bir katkıdır.
Gereksiz plastik atık her
yerde var.

Önerİ 1: jsız ürünler
ambala
satın al! lık veya plastik poşette

ÖNERİLERİ
KESİN ve
buzdolabına
asın!

Daha fazla bilgi için:
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Önerİ 3: İ otururken İç!
Kahven
hat molayı hak
Bu keyifli ve ra
ee to sit and
ediyorsun. Coff
bardak yerine
to stay! Plastik
: Yavaşlatır ve
porselen bardak
doğayı korur.
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