Plastik Avcıları İstanbul Projesi

KATKILARIYLA

MARKA Konferansı, WWF ile birlikte İstanbul’un plastik atığını azaltmak ve
tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için liderlik yapıyor.
İstanbul’un Neresinde Uygulanacak?
Plastik Avcıları İstanbul Projesi’nin, ilk aşamada İstanbul
içinde, sınırlı bir pilot bölgede etkili olması hedeflenmektedir.
Bu pilot bölgenin İstanbul Boğazı'nın karşılıklı iki ilçesini
kapsaması düşünülmüş, Avrupa ve Asya kıtalarını bu anlamlı
çevre projesinde buluşturmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda
Beşiktaş Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi yetkilileriyle
görüşmeler yapılmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Her iki
ilçe belediyesi de projenin hedeflerine ulaşması için katkı
sağlama taahhüdünde bulunarak projenin önemli paydaşları
olarak yer almıştır.
Geri Dönüşüm Atık Ünitelerinin Erişilebilirliğinin
Sağlanması:
Geri dönüşüm atık ünitelerinin kolay erişilir noktalarda
konumlanması, eksiklerin giderilmesi ve tüm geri dönüşüm
atık noktalarının bir harita üstünde belirtilmesi, bu yerleşim
planının bilgiye erişmek isteyen herkese açık hale getirilmesi
sağlanacaktır.
Okulların ve Çocukların Önemi:
WWF, MEB ile imzaladığı protokol ve onaylanan içerikler
kapsamında, pilot bölgelerde yer alan orta ve lise
seviyesindeki okullarda Plastik Avcıları Eğitimi çocuklara
verilecek ve herbir öğrencinin hem okullarında hem de kendi
evlerinde bu ilkeleri uygular hale gelmeleri teşvik edilecektir.

Restoran, Otel gibi İşletmelerin Denetimi:
İlçe atığında önemli bir paya sahip olan restoran, otel gibi
işletmeler için ayrı bir iletişim ve denetim mekanizması
oluşturulacaktır.
Sosyal Medya Kampanyası ile Bilinçlendirme:
Etkili bir sosyal medya kampanyasıyla bireysel bilinç seviyesi
artırılacaktır. MARKA Konferansı ajansları, mecraları ve
yaratıcı ekipleriyle iletişim kampanyasına liderlik yapacaktır.
Proje Zamanlaması:
Plastik Avcıları İstanbul Projesi, MARKA Konferansı
öncesinde start alacak, MARKA Konferansı 20. yıl etkinliği
içinde düzenlenecek Bağış gecesiyle ve diğer uygulamalarla
katkı düzeyi ve etkileşimi yükseltilecektir.
Ocak - Mart 2020 döneminde yapısal eksikler tamamlanacak
ve projenin tüm kollarının işlerliği sağlanacaktır.
Mart 2020 - Aralık 2020 döneminde proje saha uygulaması
gerçekleşecektir.
Proje Sonuçlarının Paylaşılması:
MARKA Konferansı, Plastik Avcıları İstanbul Projesi'nin
sonuçlarını 2020 Aralık ayında paylaşma taahhütü vermiştir;
belediyeler tarafından gerekli ölçümlerin yapılmasını ve
bildirilmesini WWF’le birlikte sağlayacaktır.

Sitelerin Atık Denetimi:
İlçe atığının önemli bir bölümünü oluşturan siteler için ayrı bir
iletişim ve denetim mekanizması oluşturulacaktır.

Çok özel bir gece için hazırlanıyoruz!
20. yılını İstanbul markasına adadığımız MARKA Konferansı’nın Gala gecesinde İstanbul’un değerini
yükseltme misyonuyla büyük bir buluşma var. İstanbul’un plastik atık sorununa çözüm üretmek için
MARKA Konferansı WWF’le birlikte Plastik Avcıları İstanbul projesini geliştirdi.
Bu projeye destek sağlamak için bir bağış gecesi düzenliyoruz. Geceye katılmanız hem bu buluşmaya
anlam katacak, hem de davetiye için ödeyeceğiniz bedelle projeye önemli bir destek vereceksiniz.
Bir kişilik davetiye bedeli 2.000 TL,
10 kişilik masa bedeli 20.000 TL.
19 Aralık gecesi bizimle olmanızı diliyoruz. Gecikmeden yerinizi ayırtın.
Katılımınızı ve kişi sayısını gala@yurekli.com bildirebilirsiniz; takiben ödeme bilgileri sizinle paylaşılacaktır.

LÜTFEN AJANDANIZA KAYDEDİN

19 Aralık 2019, Perşembe, 20:00
Çırağan Palace Kempinski - Balo Salonu

Plastik Avcıları İstanbul Projesi
Bağış Gecesi

Sürpriz sanatçıların İstanbul’a özel şarkı ve performanslarıyla yer alacağı
bu unutulmaz geceye davetiye satın alarak katılın,
İstanbul için plastiği azaltma seferberliğine destek olun.
Smokin & uzun elbise
Geceden elde edilen davetiye geliri Plastik Avcıları İstanbul projesi için

’e bağışlanacaktır.

Gecenin içinde ayrıca bir müzayede ve benzeri bağış toplama etkinliği olmayacaktır.

