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• Avrupa Atık Azaltım Haftası
(EWWR), Avrupa'da atık önleme
konusunda farkındalık oluşturmayı
amaçlayan bir girişimdir. 

• Esas: Azaltma, Yeniden
Kullanma, Geri Dönüştürme ve
Temizleme konusunda Avrupa
genelinde ve ötesinde farkındalık
oluşturma eylemleri

• Atık azaltma konusunda 
Avrupa'nın en büyük farkındalık 
oluşturma etkinliği



EWWR’nin Amaçları
• Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve

malzeme geri dönüşüm stratejileri hakkında
ve Avrupa Birliği ve Üye Devletlerin bu konu
ile ilgili politikaları hakkında farkındalık
yaratmak

• EWWR katılımcıları tarafından yapılan
çalışmaları vurgulamak

• Avrupa vatandaşlarını dört temel eylem
temasına odaklanmaları için seferber ve
teşvik etmek

• Hedefli iletişim araçları ve eğitim sağlayarak
EWWR paydaşlarının kapasitelerini
güçlendirmek



LIFE programı                                                             
kapsamında 
başladı

LIFE programı                                                             
kapsamında 
devam etti

EWWR şu anda 
bir Avrupa 
Yönlendirme 
Komitesi 
aracılığıyla 
finanse 
edilmektedir

Tarihçe



EWWR’nin Kurucu Ortakları

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR), 2009 yılında AB tarafından finanse edilen bir
LIFE + projesi olarak doğdu. Girişim, atıkların önlenmesi konusunda güçlerini
birleştirmek isteyen Avrupa genelindeki kamu kurumlarının çabalarından meydana
geldi. EWWR Kurucu Ortakları şunlardı:

2019 için, EWWR Yönlendirme Komitesi üyeleri:

• ACR + - Sürdürülebilir Kaynak yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği;

• ADEME - Fransız Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı;

• A.I.C.A. - İtalya'da Çevre İletişimi Uluslararası Birliği;

• Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel - Belçika'nın Brüksel Başkent
Bölgesi'nde çevre ve enerji için kamu idaresi;

• ARC – Katalan Atık Gurubu (Katalonya, İspanya)

• NWMD – Macaristan Ulusal Atık Yönetimi Müdürlüğü



EWWR’nin Yönetimi (Yönlendirme Komitesi)
Avrupa Atık Azaltma Haftası, Temmuz 2017'den başlayarak EWWR Yönlendirme Komitesi (ESC) tarafından yönetilen
yeni bir aşamaya resmen girmiştir. EWWR Yönlendirme Komitesi, EWWR'yi koordine etmek, tanıtmak ve finanse
etmek için kurulmuştur. Üyeleri girişim ile ilgili önemli kararlar almaktadırlar. Örneğin, EWWR ödül töreninin nerede
gerçekleştiğine, yıllık tematik odağa veya iletişim stratejisine karar verirler.

2019 için, EWWR Yönlendirme Komitesi üyeleri:

• ACR + - Sürdürülebilir Kaynak yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği;

• ADEME - Fransız Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı;

• A.I.C.A. - İtalya'da Çevre İletişimi Uluslararası Birliği;

• ARK. - Katalonya, İspanya'daki Katalan Atık Ajansı;

• Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel - Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi'nde çevre ve enerji için kamu
idaresi;

• EMWR - Doğu-Midlands Bölgesel Atık İdaresi, İrlanda;

• Avrupa Komisyonu;

• Avrupa Bölgeler Komitesi;

• Lipor - Portekiz, Büyük Porto Belediyeler Arası Atık Yönetimi;

• North London Waste Authority - Kuzey Londra ilçelerinde atık yönetim şirketi;

• VKU - Alman Yerel Kamu Hizmetleri Birliği;

• WasteServ Malta - Malta'da atık yönetim şirketi.



EWWR, 2009'dan beri rekorlar kırıyor!

Koordinatör Ülke Faaliyet Etkinlik



2009'dan beri 100.000'den fazla faaliyet düzenlendi
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EWWR faaliyetlerinin sayısı



• Ulusal, bölgesel veya yerel 
koordinatörler (ademi 
merkeziyetçi yaklaşım)

• Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB), 11 Ağustos 2020 tarihinde 
Avrupa Atık Azaltım Haftası 
Projesi’nin (European Week for
Waste Reduction – EWWR) 
Türkiye koordinatörü oldu. 

Koyu yeşil: ülkenin bir koordinatörü var
Açık yeşil: Ülkenin eylemleri var fakat koordinatörü yok (şimdiye kadar Türkiye'nin 
durumu)
Gri: o ülkede eylem yok



Eylem Geliştiricisi Türü

– Kamu İdaresi ve organizasyonu
(belediyeler)

– Dernek/STK ve kamu yararına
çalışan kurum/organizasyon

– İşletme/Endüstri

– Eğitim Kurumu

– Vatandaş(lar)

Çeşitli düzeylerde katılım:

Koyu yeşil: ülkenin bir koordinatörü var
Açık yeşil: Ülkenin eylemleri var fakat koordinatörü yok (şimdiye kadar Türkiye'nin 
durumu)
Gri: o ülkede eylem yok



• 3R hakkında güçlü Avrupa ağı

– Azalt, 

– Yeniden Kullan

– Geri Dönüştür

• Eylemler için en iyi 
uygulamalar ve fikirler



3R hakkında güçlü Avrupa ağı

• Bir EWWR faaliyeti aşağıdaki temalardan
birine veya daha fazlasına
odaklanmalıdır:

• 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..)



3R hakkında güçlü Avrupa ağı

• 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.



3R hakkında güçlü Avrupa ağı

• 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.



3R hakkında güçlü Avrupa ağı

• 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.



Websiteyi ziyaret ediniz…

• EWWR 2019, ilham verici iletişim ve
eğitim etkinlikleri düzenleyerek
insanları davranışlarını değiştirmeye
ve çevresindeki insanları atık önleme
hakkında bilgilendirmeye davet etti!
2019 sloganı "Yöntemlerinizi
Değiştirin, Atık Miktarınızı Azaltın" ile
EWWR; çocuklara ve yetişkinlere,
vatandaşlara ve işletmelere, yetkililere
ve benzer şekilde sivil toplum
kuruluşlarına, önce kendi
alışkanlıklarını değiştirerek ve
başkalarına da uymaya teşvik ederek
harekete geçme çağrısı yaptı.



EWWR Ödülleri

• EWWR Koordinatörleri, her yıl kendi bölgelerinde gerçekleşen 
en fazla beş eylemi (eylem geliştirici kategorisi başına 1 adet 
olmak üzere) önceden seçer ve bunları EWWR Ödülleri adayları 
olarak öne sürer. Eylem geliştiricilerin kategorileri şunlardır:

– Kamu İdaresi ve organizasyonu (belediyeler)

– Dernek/STK ve kamu yararına çalışan kurum/organizasyon

– İşletme/Endüstri

– Eğitim Kurumu

– Vatandaş(lar)



EWWR Ödülleri

• Ayrıca, Avrupa ruhuna en iyi katkı 
sağlayan eyleme bir Avrupa Özel Ödülü 
verilmektedir.

• EWWR koordinatörleri tarafından 2019
yılında EWWR Ödülleri için yarışmak
üzere sunulan 80 eylemden, kategori
başına iki eylem ikinci, biri kazanan ve
biri Avrupa Özel Ödülü için kazanan
olarak seçildi. EWWR Töreni'nde
toplam 16 eylem ödüllendirildi.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri

• EWWR Jürisi tarafından Mart 2019'da önceden seçilen 16 finalistten altı tanesi
törende ödüllendirildi.

• 1. Kamu idaresi ve organizasyonu kategorisi - Kata Tüttő, CoR tarafından ödülü verildi.
Yunanistan'daki Yunan Kamu Hizmeti Yayın Kurumu ERT S.A tarafından uygulanan,
"Hepimiz atık azaltmaya katılıyoruz" isimli ulusal bilinçlendirme kampanyası. TV
şovları ve spotlar, radyo şovları ve spotlar, çevrimiçi tanıtım ve ulusal yayınlardaki
makaleleri içeren ülke çapında bir atık önleme kampanyasıdır.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri

• 2. Dernek / STK ve kamu yararına çalışan kurum/organizasyon kategorisi - Piotr
Barczak, EEB tarafından ödülü verildi.

• Asturias, İspanya'daki ACEIAS-ACEIGA-ACCEI-ACIE dil okulları ağı tarafından uygulanan
deniz dili. Sınıf içinde ve dışında, doğanın diline uyum sağlayarak atıkların önlenmesi
ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olan binlerce katılımcı öğrenciyi
içeren bir yıllık eğitim projesi.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri

• 3. İşletme / Endüstri kategorisi - Eurochambres, Clemens Rosenmayr tarafından ödülü
verildi

• Asturias, İspanya'da Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) tarafından
uygulanan "farklı davranın, yeniden düşünün!" İspanya'da ulusal olarak tanınan bir
süt ürünleri şirketi olan CAPSA, ürettiği atık miktarını en aza indirmek için
faaliyetlerini revize etti ve personelini, müşterilerini ve tedarikçilerini atık önleme
konusunda bilgilendirmek için geniş bir iletişim kampanyası yürüttü.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri

• 4. Eğitim Kurumu kategorisi - Gosia Luszczek, FEE tarafından ödülü verildi.

• İtalya'da "Slow Food" ile işbirliği içinde 246 eğitim kurumu tarafından uygulanan
"Yavaş gıda bahçesi gezegeni seviyor". Slow Food International tarafından teşvik
edilerek, İtalya'da 246 eğitim kurumu, israfı önlemek ve 21.000 katılımcı öğrenci ile
doğa arasında daha güçlü bağlar oluşturmak için eylemler gerçekleştirdi.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri

• 5. Vatandaş(lar) kategorisi - Avrupa Parlamentosu'ndan Mohammed Chahim
tarafından ödülü verildi.

• İtalya'da Ambimente tarafından uygulanan, sürdürülebilir bir yaşam tarzı rehberi olan
"AmbiMapp". Ambimente adı altında gruplanan bazı çevre bilincine sahip Treviso
sakinleri, şehirdeki su çeşmelerini, eko ve tamir atölyelerini ve diğer benzer mekanları
haritalayan bir platform olan AmbiMapp'ı başlattı.



EWWR 2019 Ödülleri Sahipleri
• 6. Avrupa özel ödülü kategorisi – Avrupa Komisyonu’ndan Chiel Berends tarafından

ödülü verildi.

• Katalonya'daki Saint Josep Okulu ve Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, İtalya ve
Romanya'daki ortak okulları tarafından uygulanan "sıfır atık Noel'i kutlayalım".
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine bir Erasmus + projesi çerçevesinde,
Avrupa'daki öğrenciler, sıfır atık Noel'in neye benzediğini keşfetmek için ülkeden
ülkeye giden bir çocuğun hikayesini yaratmak için birlikte çalıştılar.



BU KONUDA NE YAPABİLİRİM?

• Bu yıl, EWWR, hepimizin bilinçsizce
ürettiğimiz büyük miktardaki atık hakkında
bilgi edinmeniz ve farkındalık oluşturmanız
için sizi teşvik ediyor. Hangi ürünü satın
alacağımızı seçerken bilinçli kararlar
verebilmek ve ayak izimizin sorumluluğunu
üstlenebilmek için bu atığı görünür kılmalıyız.
Üreticiler, tüketiciler, karar vericiler, hepimiz
görünmeyen atıkları azaltmak için harekete
geçebiliriz. Ürünlerin yeniden kullanım ve
onarımıyla ömrünü uzatmak, ikinci el satın
almak, ürünleri sahiplenmek yerine kiralayıp
paylaşmak, eko-etiket almak ve üretici
sorumluluk programlarına katılmak, vs. ...
Liste uzun!





SON KAYIT TARİHİ: 13 Kasım 2020 https://ewwr.eu/
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Her EWWR 
faaliyeti ewwr.eu 
adresinde 
kaydedilmelidir.
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EWWR 2020 Etkinliği: 

21-29  Kasım 2020

Faaliyetler

13 Kasım 2020

tarihine kadar kaydedilebilir

www.ewwr.eu

www.marmara.gov.tr

http://www.ewwr.eu/
http://www.marmara.gov.tr/


İletişim:

• Giulia Marrazzo: gm@acrplus.org
Tel: +32 2 234 65 04
EWWR Teknik Sekreteryası: contact@ewwr.eu

• Mustafa Özkul: mustafa.ozkul@mbb.gov.tr
Tel: +90 212 402 1934
Marmara Belediyeler Birliği                                                                   
EWWR Türkiye Koordinatörü
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