Torban naylon de¤il pamuklu olsun…
Do¤aya kar›ﬂmas› yaklaﬂ›k bin y›l alan ve çevre için çok ciddi bir tehdit olan
naylon torbalara karﬂ› K›rsal ve Kentsel Kalk›nma Vakf›'n›n giriﬂimiyle “Naylon
Torbaya Hay›r” kampanyas› baﬂlat›ld›. Kimberly-Clark firmas›n›n Kotex markas›
ile sponsorlu¤unda çekilen, Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n da destekledi¤i
bu kampanya filminin yönetmenli¤i ve seslendirmesini Okan Bayülgen
yaparken, Öykü ve Berk ad› ile tan›nan müzisyen ikiliden Öykü, kampanya
filminin oyuncusu olarak yer ald›.

Baz› ülkelerde yasaklanm›ﬂ, baz›lar›nda ise vergiye tabi tutulan naylon torbalar›n kullan›m›yla
ilgili Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n destekledi¤i bu kampanyada toplumsal bilincin oluﬂmas›na
katk›da bulunmak hedefleniyor.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Çevre Genel Müdürlü¤ü, Bakanl›k olarak desteklerini ﬂu ﬂekilde
aç›klad›:
“Çevreyi tehdit eden naylon poﬂet kullan›m›n› azaltmaya çal›ﬂ›yoruz. Al›ﬂveriﬂlerde; file, kese
ka¤›d›, pamuklu torbalar gibi mümkün oldu¤unca do¤ada çözünebilir malzemelerin tercih
edilmesi bu konudaki çabalar›m›z› büyük oranda desteleyecektir. Bu iletiﬂim çal›ﬂmas›n›n
ise; plastikteki vergi yükünün a¤›rlaﬂt›r›lmas›, zarars›z ham maddeden poﬂet üretimi, ambalaj
at›¤› yönetim plan›n›n haz›rlanmas› gibi projelerimize ek olarak, ülke çap›nda bilincin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› düﬂünüyoruz.”

Kimberly-Clark yetkililerinden Kotex Marka Müdürü Deniz Baki “Naylon Torbaya Hay›r”
kampanyas›yla ilgili ﬂu bilgileri verdi:
“Pamuklu torba kullanmakla, haftada 6 plastik torbay› kullan›mdan ç›kartm›ﬂ oluruz. Bu
da ayda 24 torba, y›lda 288 torba, ortalama bir yaﬂam süresince de, 22,176 torba ediyor.
Bu kampanya ile de do¤aya ve çevreye katk›m›z olacakt›r. Naylon torba kullan›m›n› azaltarak
pamuklu torba kullan›m›n› art›raca¤› ümit edilen bu kampanya Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca
da desteklenmektedir.”

SAYILARLA NAYLON TORBA…
• Amerikan do¤ay› koruma kuruluﬂlar›n›n araﬂt›rmalar›na göre dünyada plastik torba kullan›m
adedi y›lda yaklaﬂ›k 500 milyon ile 1 trilyon adet aras› de¤iﬂiyor. Bu torbalar›n geri
dönüﬂtürülen miktar› sadece yüzde 1.
• Bir torban›n geri kazan›m›, yenisini üretmekten kat kat pahal›. Geri dönüﬂüm projelerince
1 ton plastik torban›n iﬂlenme ve dönüﬂümü 4,000 USD'ye mal olurken, bunlar›n daha
sonra yeni olarak marketlere sat›ﬂ› sadece 32 USD.
• Pamuklu torba kullanmakla, haftada 6 plastik torbay› kullan›mdan ç›kartm›ﬂ oluruz.
• Y›lda 3 milyon 700 bin kilogram plastik torba gemilerden denizlere b›rak›l›yor.

YASAK YA DA PARALI OLAN ÜLKELER
• Bangladeﬂ plastik torba kullan›m›n› yasaklad›,
• Çin, kullan›m›n› paral› yapt›. Çin, sadece torbalar› paral› yapmakla her y›l 37 milyon
f›ç› petrol tasarruf edecek.
• ‹rlanda, Avrupa'da bir ilk olarak, 2002'de plastik torbalar› vergilendirdi. Bugüne kadar
plastik torba kullan›m›nda %90 azalma kaydedildi.
• 2005'te Ruanda plastik torba kullan›m›n› yasaklad›.
• ‹srail, Kanada, Bat› Hindistan, Botswana, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika, Tayvan ve
Singapur'da ise yasakland› ya da yasaklanma yolunda ad›mlar at›ld›.
• San Francisco Mart 2007'de Amerika'da plastik torba kullan›m›n› yasaklayan ilk ﬂehir
oldu. Oakland ve Boston ise yasaklama yolunda.
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