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Sevgili Anne-Baba!
Sevgili Çocuklar!

»ÖkoKauf Wien« programi ile ilgili
görüsülecek kisi, genel:

Anne-Babalar ve çocuklar her yil ayni
sorunla karsi karsiya kaliyorlar:
Istenilen okul malzemelerini en iyi nasil
satin alabilirim? Malzemelerin
fiyatlarinin sadece uygun olmasi degil, ayni zamanda
çevre dostu da olmasi gerekmelidir!

Ing. Christian Lang
Program yöneticisi »ÖkoKauf Wien«
Belediye Genel Müdürlügü – Viyana Insaat
Müdürlügü
Rathausstraße 8, 1010 Wien
Tel. 4000 / 82647
E-Mail: christian.lang@wien.gv.at

»ÖkoKauf Wien« programi ve Tarim ve Orman
Bakanligi karar verirken yardimci oluyorlar: »Okul için
akilli alisveris – Clever Einkaufen für die Schule«
inisiyatifi »Akilli Alisveris – Clever Einkaufen« çevre
önerisini gördügünüz her yerde dogru yerdesiniz
demektir, çünkü bütün bu ürünler en siki ekolojik
kriterlere uygundur.
»Ekolojik düsünmek – Çevre bilinci ile hareket etmek«
yillardan beri Viyana Belediyesi’nin ilkesi olup,
»ÖkoKauf Wien« ekolojik tedarik programi ile Viyana
Belediyesi’nin alimlarinin çevreye uyumlu olmasina
yöneliktir. Bütçenizin ve çevremizin yarari için bu
firsati degerlendirin!
Çevreden Sorumlu Viyana Eyalet Bakani
Magª Ulli Sima

»Clever einkaufen für die Schule« kampanyasi
ile ilgili Viyana’da görüsülecek kisi:
Georg Patak
Program yöneticisi temsilcisi »ÖkoKauf Wien«
Dresdner Straße 45, 1200 Wien
Tel. 4000 / 73562
E-Mail: georg.patak@wien.gv.at
www.oekokauf.wien.at

»ÖkoKauf Wien« örnek dosyasindan ekolojik
baski kagidina basilmistir

K Ü N Y E

»Okul için akilli alisveris« Tarim ve Orman Bakanligi ile
kooperasyonunun bir girisimidir

Çevre önerisi! – Umwelt Tipp!
Haziran’in ortasindan okul basladiktan
sonraki haftalara kadar kirtasiye
dükkanlarinin raflarinda olacaktir.
Avusturya çapindaki kampanyaya katilan
saticilarin bir listesini ve tam metin aramali ürün
listesini asagidaki adreste bulabilirsiniz
www.schuleinkauf.at

Yayimci: Viyana Sehri Belediyesi, Çevreye uyumlu
hizmetler programi »ÖkoKauf Wien«, 1082 Wien,
Rathaus, www.oekokauf.wien.at
Redaksiyon: Jutta Kellner / www.argehelix.at
Fotograflar: Fotolia, Houdek
Grafik: Volker Plass / www.plass.at
Baski: Gugler cross media, Melk, www.greenprint.at
Avusturya çevre isareti yönergesine göre imal edilmistir
»Zararli maddesiz basimci ürünleri«, UWZ 609
Lenzing %100 eski kagittan elde edilmis dönüsümlü kagit
www.umweltzeichen.at
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Okul için akilli alisveris

Tehlikesizce boyamak!
Keçeli boya kalemleri çok fazla
sentetik madde ve yaklasik
2 gram mürekkep içerirler.
En iyisi almamak! Bu
mümkün degilse, o zaman
sadece su bazli mürekkep
içeren ve emniyet kapakli
(Yutma tehlikesi!) olanlari
tercih edin. Pastel boyalar
ve sulu boyalar da zararli
maddeler içerebilirler.
Bu isarete dikkat ediniz!

Çevre avantajli cüzdan ve çevre
dostu okul malzemesi hiç bu kadar
çok olmamisti.
Iklimi koruyan
defterler 1 numara!
Eski kagitlardan üretilen
iklimi koruyan defterleri
bütün Avusturya’da
bulmak tekrar mümkün.
Sadece çevre sembolü en iyi
kagit kalitesini ve en yüksek
çevre korumasini garanti eder.
Bu defterlere hem en güzel
sekilde yazilabilir hem de ayni
zamanda iklim korunabilir.
Bu sembole dikkat
ediniz!

Tahtadan kalemler!
Kursun kalemler uzun süre
kullanilabilirler ve fazla çöp
yapmazlar. Sadece yedek uçlu
mekanik kursun kalemler daha
çevre dostudur. Ucuz renkli
kalemlere dikkat! Düsük kalite
sagliga zarar verebilir.
Orman-Kalite damgasi ormanlarin korunmasini güvence altina
alir. Bu isarete dikkat ediniz!

Dört dörtlük
çizmek ve silmek!
Sadece iyi kalemtraslar
tam çalisirlar. En iyisi
tamamen metalden
olanlardir. Kutusu
polietilen PE, polipropilen
PP gibi çevre dostu
plastikten. Birseyin altini
çizmek için tahta cetveller.
Çizilmeye, asinmaya ve
vurmaya dayanikli geodreieck
(üçgen seklinde iletki). PVC’den
olmayan silgiler. Bu bilgiye dikkat ediniz!

Resmi çevre isaretleri
Sadece devlet tarafindan verilmis çevre
isaretli ürünler en siki kriterlere uyuldugunu ve
dogal çevreye uyumlulugu garanti ederler.
Avusturya çevre isareti
www.umweltzeichen.at
Alman çevre isareti
www.blauer-engel.de
Avrupa çevre isareti
www.eco-label.com

FSC / PEFC
»Çevreye uygun, sosyal açidan uyumlu ve
ekonomik olarak sürekli« onayi olan plantasyonlardan ve ormanlardan gelen agaçlardan
yapilan ürünler: www.fsc.org, www.pefc.at
Oyun-iyi-Damgasi (Spiel-gut-Siegel)
Ürün oyuncak-standarti taleplerini yerine
getiriyor. PVC plastigini içermiyor.
Ürünler pedagojik olarak degerli mi degil mi
denetleniyor: www.spielgut.de
GS – Denetlenmis güvence
Ürünlerin güvenli oldugunu ve ürün standartinin
sartlarina uygun oldugunu garanti ediyor.
Etiket: »Solventsiz«
Ürün çocuklar için çok sagliksiz olan organik
solventleri içermiyor.

Güvenli okul
çantasi!
Iyi yapistirmak!
Sonradan doldurulabilen yedek dolum
siseler veya içinde daha
fazla yapistirici olan
tüpler fiyat olarak en
uygun olanlaridir.
Yapistiricinin içindeki organik
solventler saglik için zararlidirlar.
Bundan kaçinilabilir: Solvent içermeyen
birçok kagit ve el isi yapistiricilarini satin
almak mümkün. Bu bilgiye dikkat ediniz!

Çocuklar yeterli
derecede parlak
malzemeden
yapilmis ve kedigözü
olan okul çantalari
ile daha iyi fark
edilebilirler.
»DIN 58124’e göre
denetlenmis emniyet«
isareti ile üretici floresanli
malzeme (ikaz yeleklerindeki gibi)
araciligi ile ek korumayi garanti eder.
Bu bilgiye dikkat ediniz!

Etiket: »PVC-içermiyor«
PVC’ye (polivinil klorür) karsi olunmasinin
sebebi PVC’nin tüm »hayati boyunca« (imalinden
imha edilmesine kadar) çevre ve saglik için
diger tüm plastik maddelerden daha
fazla zararli olmasidir.

Daha fazla öneri
www.schuleinkauf.at

