
 

 

 

 

 

 

 

EWWR eylem geliştiricileri için Katılım Sözleşmesi 
 
 
 

 

Bir faaliyeti kaydederek, EWWR eylem geliştiricileri aşağıdaki koşulları okuyup 

anladıklarını kabul eder.: 

Eylem Geliştiricisinin Türü 

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) için teklif sunan eylem geliştirici, aşağıdaki kategorilerden 

birine girmelidir: 

- Kamu İdaresi ve organizasyonu 

- Dernek/STK ve kamu yararına çalışan kurum/organizasyon 

- İş/Endüstri 

- Eğitim Kurumu 

- Vatandaş(lar) 
 

 
 

Faaliyetlerin Tarihleri 

EWWR faaliyeti, yalnızca 21 ve 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EWWR 2020 
sırasında gerçekleştirilmelidir.* 

 
*Yıl boyunca gerçekleşen çeşitli faaliyetlerin bir sergilemesi veya sonucu olan bir faaliyet, EWWR 

etkinliği sırasında en az bir faaliyetin (örneğin iletişim faaliyeti) organize edilmesi koşuluyla 

kaydedilebilir. 
 

 

Eylem Geliştiricisinin Taahhüdü 

 Bir EWWR faaliyetine liderlik eden eylem geliştiricisi kolay ve açıkça tanımlanabilir olmalıdır; 

 Eylem geliştirici bir tüzel kişilik veya bir bireydir; 

 Kaydedilen her faaliyet otomatik olarak doğrulanır. Ancak eylem geliştirici, faaliyetlerinin daha 

sonra kendi ülkesindeki EWWR Koordinatörü tarafından incelenebileceğini kabul eder. 

Koordinatör, faaliyet EWWR kurallarına uygun değilse değişiklik isteyebilir; 

 Kayıtlar, ewwr.eu adresindeki kayıt aracı aracılığıyla veya bazı durumlarda Koordinatörlerin 

web sitelerindeki kayıt aracı aracılığıyla yapılacaktır;  

 EWWR faaliyeti, faaliyetin gerçekleştiği ülkenin yasa ve yönetmeliklerine göre yürütülecek ve 

doğru şekilde işlemesi için gerekli izni alacaktır; 

 Faaliyet, olumlu alışkanlıkları ve hareketleri teşvik etmeye ve cesaretlendirmeye çalışacaktır; 

 Faaliyet, açıklık ve işbirliği ruhu içinde yürütülecektir; 

 Faaliyet, siyasi veya dini bir amaca hizmet etmek için kullanılmayacak ve iyi ahlakı ihlal 

etmeyecektir; 

http://www.ewwr.eu/


 
 
 
 
 

 Faaliyet, kar amacı gütmeyecek ve giriş ücretsiz olacaktır. EWWR onaylı faaliyet 

hiçbir koşulda bir ürün veya markaya odaklanmayacaktır; 

 Eylem geliştiricisi, kayıtlı EWWR faaliyeti çerçevesinde EWWR logosunu kullanmayı 

taahhüt eder. Bu logoların kullanım hakları bu faaliyetle ve faaliyetin ve EWWR'nin 

tanıtımı ile sınırlıdır; 

 Kayıt formunda aksi belirtilmedikçe, EWWR faaliyeti; EWWR Ödülleri için inceleme ve seçim 

sürecine girmeyecektir. 

 
 

 

EWWR Faaliyetlerinin Türü 

Bugün Avrupa'da atık yönetimi büyük ölçüde, ilk etapta önlemeye öncelik veren bir atık yönetimi 

hiyerarşisine dayanan bir dizi Avrupa yasal düzenlemesinden etkilenmektedir ("en iyi atık üretilmeyen 

atıktır"). Bu hiyerarşiye uygun olarak, EWWR, atık hiyerarşisinin en yüksek seviyelerine özel bir vurgu 

yapmaktadır.. 

Bir EWWR faaliyeti aşağıdaki temalardan birine veya daha fazlasına odaklanmalıdır: 

1. Kaynağında Kesin Kaçınma ve Azaltma: Ürettiğimiz atık miktarını azaltmanın aciliyeti 

hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan ve atığın kaynağında nasıl önleneceği veya 

azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmayı amaçlayan faaliyetler (örneğin, evde 

gübrelemeyi ve musluk suyu kullanımını teşvik ederek, vb.) ve bunların yanı sıra, tüketicinin 

her satın alma işleminde  ambalajı az olan veya hiç olmayan, eko-etiket taşıyan ürünleri tercih 

ederek çevreyi dikkate almasını sağlayacak faaliyetler (ürünün zararlı içeriğin azaltılması, 

toplu olarak satın alma, manevi hediyeler seçme vb..) 

2. Yeniden Kullanma ve Yeniden Kullanım için Hazırlama: Halka; ürünlerin ikinci bir ömre sahip 

olabileceğini hatırlatmayı amaçlayan faaliyetler, onarım veya yeniden kullanım ile yeni bir 

ürünün satın alınmasını geciktiren faaliyetler, artık ihtiyaç duyulmayan ürünlerin 

bağışlanmasını teşvik eden faaliyetler, tüketicilerin yeniden kullanılabilir ürünleri tercih 

ederek ve satın almak yerine kiralayarak farkındalığını artırmayı amaçlayan faaliyetler, vb.   

3. Atık Ayırma ve Geri Dönüştürme: İnsanların atık ayırma davranışlarını iyileştirmelerine 

yardımcı olmayı, onlara atıkları uygun toplayıcıya getirmeyi teşvik ederek, ayırma ve geri 

dönüşüm tesisleri vb. ziyaretleri düzenleyerek onlara malzeme kaynakları döngüsünü nasıl 

kapalı hale getireceklerini açıklamayı amaçlayan faaliyetler, vb. 

4. Temizleme Eylemleri: Doğada çöpe atılan atık miktarı konusunda insanların ve 

medyanın dikkatini çekmeyi ve ormanlara, sahillere, nehir kıyılarına vb. yasadışı olarak 

atılan atıkları toplamayı amaçlayan faaliyetler, vb. Bu faaliyetler mümkün olduğunca 

sürdürülebilir atık yönetimi hakkında bir mesaj içermelidir ve özellikle atıkların 

önlenmesini teşvik ederek ve çöplerden nasıl kaçınılacağına dair ipuçları sunarak vb. 

insanların israf ve tüketime karşı sorumluluğu olduğunu ifade etmelidir. 

Ayrıca her yıl Tematik Odak olarak belirli bir konu önerilecektir. Bu yılın tematik odağını EWWR web 

sitesinde bulabilirsiniz. 

 

Yukarıda listelenenler dışında tamamen bir temaya odaklanan herhangi bir faaliyet önerisi 

reddedilecektir. Örneğin, yakmaya veya diğer 'atıktan enerji üretimine" dayalı faaliyetler 

reddedilecektir. Atık yönetimini çevreleyen genel sorunlar ve atığın etkisi, bir EWWR faaliyetinin 

parçası olarak ele alınabilir, ancak atık yönetimi hiyerarşisinde atık önleme önceliğine gereken dikkat 

gösterilmelidir.  



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Veri Güvenliği 

ewwr.eu web sitesinde bir faaliyet kaydederek eylem geliştiricisi; kayıt formunda gerekli olduğu üzere 

faaliyetle ilgili kamuya açık bilgi vermeyi kabul ettiğini beya neder. Bu bilgiler; temsil ettikleri 

kuruluşun adını, web sitesini, adresini, isteğe bağlı iletişim bilgilerini, faaliyetin açıklamasını, 

gerçekleştiği tarihi ve kapsadığı temayı içerir. Faaliyetinize katılmak isteyen kişilerin sizinle iletişime 

geçebilmesi için halka açık iletişim bilgilerini sunmak önemlidir. Verilen bilgiler herhangi bir ticari 

amaç için kullanılmayacak veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. 

 

Fotoğraflar ve Videolar 
 

Koordinatörünüz ve/veya EWWR Sekreterliği ile paylaştığınız fotoğraf ve videoların Flickr sayfasında 

Flickr page or veya Youtube kanalında Youtube channel yayınlanabileceğini ve EWWR'nin tanıtımı için 

kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bunlar herhangi bir ticari amaç için kullanılmayacaktır. 

Fotoğraflarınızın veya videolarınızın paylaşılmasını istemiyorsanız, lütfen materyalleri gönderirken 

bunu belirtin. 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/ewwr/albums
https://www.youtube.com/channel/UCuDFJYrjrzChgP3IHwGGTbQ?view_as=subscriber

