
PLASTİKSİZ 

   Hannover !

Günlük yaşamın 

    doğa dostu olması içİn   

        öneriler

Taze tutma folyoları mı? Unut 

gitsin. Artık balmumu bezi 

var. Bu bezin içine sarılan gıda 

maddeleri taze kalır; hem de 

tamamen plastiksiz. Evde ve 

hatta yolda.

Önerİ 4:  
   Taze sarılı!

Yolluk mu lazım? Öyleyse 

lütfen kendi yemek kabını 

kullan! Paslanmaz çelikten 

bir kutu ve kendi çatal-

bıçağın: Artık öğle yemeğin 

plastiksiz.

Önerİ 5:  
   Plastİğe mola ver!

Eve su şişeleri taşımak tamamen 

 gereksizdir. Susuzluğu en iyi giderecek sıvı 

musluğundan gelir. Hannover  bölgesinin 

içme suyu iyi bir  kaliteye sahiptir. Evde 

cam sürahi veya dışarıdayken kendi su 

şişeni kullanarak, plastik atık oluşmasını 

önler ve maddi tasarruf elde edersin.

Önerİ 6:  
   Akıcı kalın!
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Almanya, plastik atık konusunda Avrupa‘da  üçüncü 
sırada yer almaktadır. Bu sevinmek için bir neden 
değildir: Her yıl kişi başı 38 kilodan fazlasını üretmek-
teyiz. 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.

“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.

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  
azaltmak hatta tamamen önlemek, 
evrensel sorunu hafifletmek  
için önemli bir katkıdır. 
Gereksiz plastik atık her 
yerde var.

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.

Daha fazla bilgi için:  

PLASTİK ATIK HANNOVER‘DE 
DE ÖNLENMEK ZORUNDA

Folyoya sarılı salatalık veya plastik poşette 

elma mı? Buna hiç ihtiyacın yok! Bez çanta 

ve sebze ağı kullanarak, daha alışveriş 

aşamasında bile plastik atığı önlersin.

Fırından alacağınız taze ürünlerin plastik ambalajı 

yoktur oysa süper marketteki hazır pişirilen ekmekler 

plastik ambalajlıdır. Sandviç ekmeği ve ekmekler için 

bez çanta kullanarak güne kağıt kese ve plastik kullan-

madan başlayabilirsin.

Bu keyifli ve rahat molayı hak 

ediyorsun. Coffee to sit and 

to stay! Plastik bardak yerine 

porselen bardak: Yavaşlatır ve 

doğayı korur.

Önerİ  1:  
   ambalajsız ürünler 

satın al!

Önerİ  3:  
   Kahvenİ otururken İç! 

Önerİ  2:  
   Güne plastİksİz  

başla
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ÖNERİLERİ 
KESİN ve 

buzdolabına 
asın!

Gereksİz plastİk 

atık her yerde var ...

... çözüm İse 
bazen son 

derece basİt!

            – “PLASTİKSİZ HANNOVER”  
 GİRİŞİMİ

1. REFUSE  

2. REDUCE
3. REUSE
4. RECYCLE 

5. RAISE   
   AWARENESS




