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# Döngüsel Topluluklar # 
Daha az atığı olan bir dünya için sen de katıl! 

 

 
 

 



 

 
 

13. EWWR etkinliği 
için bize katılın 

20-28 Kasım 2021! 

 
 

 
 
 

İletişim: 
Serena Lisai 

sli@acrplus.org - info@acrplus.org 
Tel: +32 2 234 65 00 

EWWR Teknik Sekreteryası 
contact@ewwr.eu 

 
Mustafa Özkul 

mustafa.ozkul@mbb.gov.tr 
Tel: +90 212 402 1934 

EWWR Türkiye Koordinatörü 
 

 
 

EWWR Nasıl Kuruldu?   
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 

 

 
 
 

   E programı 
kapsamında başladı

   E programı 
kapsamında de am 
e 

EWWR şu anda bir 
  rupa 
 önlendirme 
Komitesi 
ara ılığıyla  nanse 
edilmektedir

Tarihçe

 
Avrupa Atık Azaltım Haftası 

(EWWR) 
 
Avrupa'da atık önleme konusunda 
farkındalık yaratmayı amaçlayan bir 
girişimdir. Geniş bir kitleyi (kamu 
idareleri, özel şirketler, sivil toplum ve 
vatandaşlar dahil olmak üzere) tek bir 
hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve 
atık yönetimi konusuna dahil olmaya ve 
bu konuda farkındalık artırıcı faaliyetler 
uygulamaya teşvik eder. 

mailto:info@acrplus.org
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EWWR Yönetimini Kimler 
Oluşturuyor?  
Avrupa Atık Azaltma Haftası, Temmuz 
2017'den başlayarak EWWR 
Yönlendirme Komitesi (ESC) tarafından 
finanse edilen ve yönetilen yeni bir 
aşamaya resmen girdi. 
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. 
 
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'nin Amaçları Nelerdir? 
- 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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

EWWR’nin Temel Özellikleri Nelerdir? 
- Yılın bir haftasında bilinçlendirme 
faaliyetlerinin koordinasyonu, 
- Okullar, işletmeler, idareler / 
dernekler ve vatandaşlar için hedef 
gruba özgü iletişim araçlarının 
geliştirilmesi, 
- Her yıl belirli bir atık önleme 
konusuna ilişkin yıllık Tematik Odağın 
geliştirilmesi ve tanıtımı, 
- Avrupa Temizlik Günü konseptinin 
geliştirilmesi ve test edilmesi: “Haydi 
Avrupa'yı Temizleyelim”. 
 
EWWR Eylem Temaları Nelerdir? 
- Azalt: Kaynağında katı bir şekilde 
kaçınma ve azaltma (Reduce) 
- Yeniden Kullan:  Yeniden kullanıma ve 
yeniden kullanıma hazırlanma (Reuse) 
- Geri dönüştür: Atık ayırma ve geri 
dönüşüm (Recycling) 
- Avrupa'yı Temizleyelim! (Let’s Clean 
up Europe) 
 
 

 
 
 
EWWR Tanınırlığı 
Avrupa Atık Azaltma Haftası 2009'dan 
beri devam etmekte olan bir projedir. 
İlgili tüm aktörlerin büyük çalışmaları 
sayesinde proje büyük ilgi topladı ve 
farklı Avrupa ve ulusal kurumların 
desteğini aldı. 
 

Aşağıda, EWWR'ye geçmiş etkinlikleri 
için verilen destek ve ödüllerin bir 
özetini bulacaksınız: 
 

 2017: EWWR, Çevre programındaki 

4 projenin yanı sıra, finansman 

programının son 25 yılındaki en 

seçkin LIFE projelerinden biri olarak 

aday gösterildi. 

 2016: Almanya'da EWWR 2016'ya 

“Werkstatt N Projekt 2016” unvanı 

verildi ve Alman Sürdürülebilir 

Kalkınma Konseyi tarafından resmi 

olarak desteklendi. 

 2015: EWWR, Avrupa 

Parlamentosu ve başkanı Martin 

Schulz'un himayesinde 

gerçekleştirildi. 

 2014: EWWR 2014, Avrupa Çevre 

Komiseri Karmenu Vella ve Avrupa 

Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri 

Vytenis Andriukaitis'in 

himayesinde gerçekleştirildi. 

 2013: EWWR 2013, o zamanki 

Avrupa Çevre Komiseri Janez 

Potočnik'in ve ayrıca Avrupa 

Parlamentosu'nun birkaç Üyesinin 

himayesinde gerçekleşti. 

 2013: Diğer 5 proje arasından “En 

İyinin En İyisi” LIFE projesi olarak 

seçildi ve Avrupa'daki atık önleme 

konusunda en başarılı projelerden 

biri oldu. 

 
 
 



 

EWWR’ye Kimler Katılabilir?  
Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın amacı; 

çeşitli aktörler tarafından yürütülen 

bilinçlendirme faaliyetlerini koordine 

ederek tüm bir hafta boyunca atık 

önleme, yeniden kullanım ve geri 

dönüşüm kavramını ön plana 

çıkarmaktır. Bu aktörler "EWWR eylem 

geliştiricileri" olarak kayıtlıdır ve 5 

kategoriye ayrılmıştır:  

 Kamu İdaresi ve organizasyonu 

(belediyeler) 

 Dernek/STK ve kamu yararına 

çalışan kurum/organizasyon 

 İşletme/Endüstri 

 Eğitim Kurumu 

 Vatandaş(lar) 

 

 
 
EWWR Eylem Geliştiricileri Ne 
Yaparlar?  
Eylem Geliştiricileri her yıl Kasım ayının 
son haftasında tüm Avrupa'da ve 
Avrupa dışında farkındalık artırıcı 
faaliyetler gerçekleştirmektedirler. 
 
*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. 

 
EWWR’de Yer Almanın Sağladığı 
Fayda Nedir?  
Eylem geliştiricileri, projelerinin EWWR 
web sitesine girişini yaptıklarında 
Avrupa çağında uluslararası girişimin 
bir parçası olmaktadırlar. Eylem 
geliştiricileri projelerine Avrupa ve 
dünya çapında bir görünürlük 
kazandırarak, dereceye girmeleri 
durumunda prestij ödülü 
almaktadırlar. Ayrıca etkinlik sahipleri 
çok geniş kitlelere faaliyetlerini 
duyurma şansını da yakalamaktadırlar. 
 

 
 

Önceki etkinliklerin artan başarısı 
sayesinde EWWR; günümüzde “3R: 
Azaltma, Yeniden Kullanma ve Geri 
Dönüştürme” hakkında farkındalığın 
artırılmasında kilit bir rol 
oynamaktadır. Ayrıca, Avrupa'daki 
atıkların önlenmesine ilişkin 
düzenlenen en büyük farkındalık 
artırma faaliyetlerinden biridir.  
 



 

 
 
 
EWWR Koordinatörleri Ne Yaparlar?  
EWWR; atık azaltımı alanında yetkili 

olan, EWWR’yi teşvik eden, "EWWR 

koordinatörleri" olarak adlandırılan ve 

yetkili oldukları bölgede Proje 

Geliştiricileri tarafından önerilen 

faaliyetlerin kayıt ve onaylanmasını 

sağlayan; yerel, bölgesel veya ulusal 

makamlar tarafından koordine 

edilmektedir. 

Marmara Belediyeler Birliği, EWWR  
Türkiye Koordinatörlüğünü Yürütüyor 
 

 
 
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 14 

Temmuz 2020’de gerçekleştirilen 

Meclis Toplantısında, Avrupa Atık 

Azaltım Haftası’nın Türkiye 

Koordinatörü olma kararını aldı ve 11 

Ağustos 2020 tarihinde sözleşmeyi 

imzalayarak EWWR Türkiye 

koordinatörü oldu.  

MBB Türkiye’de EWWR projesine 

ilişkin tüm tanıtım ve duyuru 

çalışmalarını üstlenmesinin yanı sıra, 

EWWR katılımcıları tarafından önerilen 

uygulamaların kaydını, doğrulamasını 

ve koordinasyonu sağlamaktadır. 

Türkiye’den projeye yönelik tüm 

başvurular MBB koordinasyonuyla 

kabul edilmekte olup, belediyeler ve 

ilgili tüm başvuru sahipleri, projelerinin 

sisteme İngilizce olarak girişini 

sağlayabilmektedirler. 

EWWR 2021: Döngüsel topluluklar 
Kesintisiz atık üretimi, toplumumuzun 

 e gezegenimizin karşı karşıya olduğu 

en büyük tehditlerden biridir. Buna 

karşı mücadele, yine tüm insanlar 

arasında paylaşılan bir sorumluluktur. 

İşbirliği tek anahtardır. Avrupa 

çapında toplulukların katılımına ilişkin 

çeşitli başarı öyküleri, hükümetlerin ve 

yerel yönetimlerin, tek başlarına 

çalışamayacakları ve atık oluşumunu 

önlemek için vatandaşların ve yerel 

toplulukların paydaşlarının aktif 

katılımını gerektirdiği görüşünü 

güçlendirdi. 

 

 

 

 

 

 



 

Bu yıl Avrupa Atık Azaltım Haftası, atık 

üretimini önlemeyi amaçlayan 

döngüsel toplulukları şekillendirmek 

için birlikte hareket etmenizi teşvik 

ediyor. Bu zor zamanlar, sürdürülebilir 

tüketim ve üretim modellerine geçişte 

küçük toplulukların oynayabileceği rolü 

vurguladı. Sıfır atık hedeflerine 

ulaşmak için atık önleme, geri alma, 

yeniden kullanım, geri dönüşüm ve 

kompostlama hizmetleri sağlayan tüm 

kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları, 

işletmeler, eğitim kurumları, kamu 

yetkilileri) ve bireysel olarak 

vatandaşlar sürece dahil edilmelidir. 

Daha az atığı olan bir dünya için sen de 

katıl! 

Anahtar kelime, tüm Avrupa çapında 

ve ötesinde döngüsel ekonomi 

yaklaşımına dayalı toplulukları birlikte 

hayal etmek ve oluşturmak için bireyler 

veya insan grupları arasındaki 

işbirliğidir! Bu belirsiz zamanlar bize 

insan temasının önemini ama 

hepsinden önemlisi insanların günlük 

alışkanlıklarını değiştirmedeki gücünü 

gösterdi. Döngüsel yaklaşımın evlere, 

ofislere, okullara, fabrikalara, 

pazarlara, belediyelere, yerel 

kuruluşlara, çiftliklere vb. ulaşarak 

yerel düzeyde yayılması gerekir. 

 

 

 

Tematik odak, bireysel olarak 

vatandaşların ve daha geniş topluluğun 

katılımını, yatırım yapılmasını ve sıfır 

atık ve döngüsel faaliyetlerin peşinde 

yerel değer ve fayda görme ihtiyacını 

ifade etmektedir. Döngüsel 

ekonominin ve sıfır emisyonlu bir 

toplumun teşvik edilmesi, tek başına 

iklim eyleminin ötesine geçen tüketim 

ve üretim kalıplarında bir değişikliği 

zorunlu kılacaktır. Başarılı olmak 

istiyorsak toplulukların yönetmesi ve 

sahiplenmesi gereken tam bir ekolojik 

geçişe ihtiyacımız var. Çevresel, sosyal 

ve ekonomik temeller arasında iyi bir 

denge kurarak, döngüsel bir ekonomiyi 

teşvik etmek ve sürdürülebilir bir 

kalkınmaya ulaşmak için birlikte 

hareket eden ve atık üretmeyi bırakan 

bir topluma inanan bireyler arasında 

bir dayanışma  e işbirliği duygusuna 

ihtiyaç vardır. Küçük, yerel, adil, 

kapsayıcı ve döngüsel topluluklar, 

Avrupa'yı sürdürülebilir bir geleceğe 

doğru itmede büyük rol oynayabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EWWR 2021 Faaliyetlerin Tarihleri 
EWWR faaliyeti, yalnızca 20 ve 28 
Kasım 2021 tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan EWWR 2021 
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. 
 
EWWR’ye Nasıl Katılım Sağlanır?  
Türkiye’den projeye yönelik tüm 
başvurular MBB koordinasyonuyla 
kabul edilecek olup başvuru 
aşamasında ihtiyaç duyulacak Türkçe 
bilgilere ve kayıt için yönlendirmeye 
www.marmara.gov.tr internet 
sitesinde “Duyurular” sekmesindeki 
içerikten erişilmektedir.  
 
Belediyeler ve ilgili tüm başvuru 
sahipleri; www.marmara.gov.tr 
internet sitesinde “Duyurular” 
sekmesindeki kayıt linki aracılığıyla 
EWWR’ye ait resmi internet adresine 
(www.ewwr.eu) yönlenerek, bu web 
sitesi üzerinden “register” linki 
aracılığıyla kayıt olacaklardır.  

 
 

 
 
 

 
 
Kayıt olduktan sonra, almış oldukları 
kullanıcı adı ve şifreleri ile “login” linki 
aracılığıyla sisteme giriş yapıp, 
projelerinin söz konusu online sisteme 
İngilizce olarak girişini 
sağlayabileceklerdir. 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AVRUPA ATIK
A ALTIM HAFTASI

EWWR FAALİYETİ

NASIL KAYDEDİLİR

Adım 1. Bir hesap oluşturun

 www.ewwr.euweb sitesine gidin

  Register  klayın

  aten bir hesabınız varsa,  Login 

 klayın

Adım 1. Bir hesap oluşturun

2 SEÇENEKLER: 

1. Bir kullanıcıadı ve bir e posta seçin, ardından

 Register   klayın

 E postanızıkontrol edin ve şifrenizi sı rlayın

2. Facebook/Googleile de giriş yapabilirsiniz

Adım 2. Hesabınıza giriş 
yapın

1. seçeneği seçerseniz, bu pencere görünecek r. 
E postanızıkontrol edin ve ardındankimlik bilgilerinizle
oturumaçın.. 

ewwr.eu adresinden 
istediğiniz zaman giriş 
yapabilirsiniz

Adım 3. Bir faaliyet 
ekleyin

 Doğrudan bir faaliyeteklemek için
 New  (Yeni)  klayın

 Faaliyetlerinizi yönetmek için  My 
Ac on (Benim faaliye m) klayın

 Dili değiş rmek veya pro linizi
özelleş rmek is yorsanız Pro le a 
 klayın



 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

Her yıl düzenlenen EWWR Ödül Töreni, 
EWWR'nin her seneki etkinliğinde 
gerçekleştirilen en seçkin faaliyetleri 
ödüllendirmek için düzenlenir. Her yıl, 
koordinatörler, eylem geliştiriciler ve 
EWWR ile ilgilenenler, EWWR'yi ve 
katılımcılarını kutlamak için bir gün 
boyunca bir araya gelirler. Çevre 
sektöründe çalışan Avrupalı 
profesyonellerden oluşan bir jüri, 
birçok ilham verici EWWR eylemi 
arasından finalistleri ve kazananları 
seçer! Ödül Töreni, en istikrarlı EWWR 
eylem geliştiricilerinden bazılarına 
dikkat çekmek için harika bir fırsat 
sunar. 

 

 

Adım 3. Bir faaliyet ekleyin

 My Ac on (Benim faaliye m)

sekmesinden  add a new 
ac on                          ye 
 klayın

Adım 4. Faaliyet kayıt formunu doldurun

Adım 4. Faaliyet kayıt formunu doldurun

EWWR Ödülleri ne başvurmayı unutmayın!
EWWR Ödülleri hakkında bilgi: h ps://ewwr.eu/project/ awards

Adım 5.  Publish  klayın

Size bir onay e postası gönderilecek r

FAALİYET NASIL DÜ ENLENİR/ SİLİNİR

 My Ac on  sekmesinden 
tüm faaliyetlerinizi 
yönetebilirsiniz.

 Edit   kladığınızda 
gönderinizin tüm alanlarını 
değiş rebileceksiniz.

DE İŞİKLİKLERİNİ İ KAYDEDİN

Düzenlemeyi 
tamamladığınızda,  Update 
 klayın.

FAALİYETİNİ İ PAYLAŞIN!

Faaliye nizi EWWR database veri tabanında bulun ve paylaşın!



 

EWWR Ödül Töreni 
EWWR 2020 Ödül Töreni 2021 Haziran 
ayında ikinci kez online olarak 
gerçekleştirildi. Önceki EWWR Ödül 
Törenleri Brüksel (2018 ve 2017), 
Barselona (2016), Brüksel (2015), 
Budapeşte (2014) ve Roma'da (2013) 
gerçekleşti. 

 

EWWR, aşağıdaki kategorilerde yer 
alan eylem geliştiricileri tarafından 
düzenlenen faaliyetleri ödüllendirir: 

 Kamu İdaresi ve organizasyonu 

(belediyeler) 

 Dernek/STK ve kamu yararına 

çalışan kurum/organizasyon 

 İşletme/Endüstri 

 Eğitim Kurumu 

 Vatandaş(lar) 

 

Ayrıca, örneğin atık azaltma konusunda 
ülkeler arası işbirliğini sağlayarak 
Avrupa ruhuna en iyi katkıda bulunan 
eyleme bir Avrupa Özel Ödülü verilir. 

 

Seçim Süreci 
Faaliyetlerinin EWWR Ödülleri için 
değerlendirmeye alınmasını isteyen 
eylem geliştiricileri, faaliyetlerini 
kaydederken bunu belirtmelidir. 
Düzenledikleri faaliyet(ler)in 
niteliklerine göre belirlenen alanları 
doldurmaları istenir. EWWR haftasını 
müteakip EWWR koordinatörleri, her 
kategori için bir tane olmak üzere kendi 
bölgelerinde gerçekleşen maksimum 6 
başarılı faaliyeti önceden seçer. 

 

Ön seçim aşağıdaki kriterlere 
dayanmaktadır: 

• Görünürlük ve iletişim; 

• İçeriğin kalitesi; 

• Özgünlük ve örneklik; 

• Kalıcı etki & takip. 

 

Jüri 
EWWR jürisi, çevre sektöründe çalışan 
ve Avrupa düzeyinde tanınan 
profesyonellerden oluşmaktadır. Kısa 
listeye alınan eylemleri (EWWR 
koordinatörleri tarafından önceden 
seçilenler) incelemekten ve yukarıda 
belirtilen kriterlere göre 5 kategorinin 
her birinde bir kazanan belirlemekten 
sorumludurlar. 

 

EWWR 2020 Ödülleri Jürisi: 

• Kamu idaresi ve organizasyonu: 

Tjisse Stelpstra, Avrupa 

Bölgeler Komitesi (CoR) 

• Dernek/STK: Piotr Barczak, 

Avrupa Çevre Bürosu (EEB); 

• İşletme/Endüstri: Stefanie 

Sieberer, Eurochambres; 

• Eğitim Kurumu: Shimon 

Ginzburg, Uluslararası Çevre 

Eğitim Vakfı (FEE); 

• Vatandaşlar: Franc Bogovič , 

Avrupa Parlamentosu (EP); 

• Avrupa Özel Ödülü: Chiel 

Berends, Avrupa Komisyonu 

(EC). 

 

 



 

EWWR 2021 Ödülleri Ne Zaman 
Verilecek? 
Her ülkeden beş farklı (kamu idareleri; 
dernekler (birlikler); özel şirketler; 
eğitim kurumları ve vatandaşlar) 
faaliyet geliştiricisine yönelik gelen 
faaliyetler Jüri tarafından EWWR 
ardından değerlendirmeye alınacak. 
İlkbahar aylarında dereceye giren 
finalistler belirlenecek olup, kazananlar 
daha sonra Haziran veya Temmuz 
aylarında çevrimiçi düzenlenecek Ödül 
Töreni sırasında açıklanacaktır. Avrupa 
ruhunu en iyi gösteren ve atıkla 
mücadelede önemli başarılara imza 
atan eyleme yönelik bir Avrupa Özel 
Ödülü verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EWWR 2020 
12. EWWR haftası kapsamındaki 
etkinlikler 21-29 Kasım 2020 
tarihlerinde “Görünmez Atık” teması 
ile gerçekleştirildi. Tüm Avrupa’dan 
atık azaltımı, yeniden kullanım ve geri 
dönüşüme ilişkin olarak bilinçlendirme 
ve farkındalık artırma amaçlı 33 
ülkeden 38 koordinatörün çabasıyla 
toplamda 10.965 faaliyet, EWWR 
haftası kapsamında gerçekleştirildi. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye 
Kordinatörlüğünde gerçekleşen 2020 
etkinliklerine Türkiye’den de büyük ilgi 
gösterildi. 
 

 
 
MBB Hazırlık Süreci  
Avrupa Atık Azaltım Haftası’na 
katılımın artırılması için MBB aktif bir 
çalışma gerçekleştirdi. Belediyelerin 
yanı sıra çeşitli sektörlerden farklı 
paydaşlarla yapılan yoğun görüşmelere 
ilaveten tüm ilgilileri teşvik etmek için 
de ayrı bir çaba sarfedildi. Bu süreçte 
tüm ülkede duyuru yapılarak 
yaygınlaştırma amacıyla Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin (TBB) desteği de 
alındı.  

 
 
EWWR 2020 Yoğun Sosyal Medya 
Kullanımına da Sahne Oldu   
#EWWR2020, #EWWR, 
#invisiblewaste, #SERD2020, 
#SEPR2020, #SERR2020, #EWAV2020, 
#EWWRCat, #EWWRPhotoContest gibi 
bir çok hashtag kullanıldı. EWWR 
Sekreteryası kendi sosyal medya 
hesaplarından yayın gerçekleştirirken 
ayrıca eylem geliştiricileri de yoğun bir 
şekilde sosyal medya paylaşımları ile 
faaliyetlerini duyurdular.   
 
 

 
 
 



 

Sosyal medyada Avrupa Atık Azaltım 
Haftası Twitter hesabına yapılan 
ziyaret sayısı 7500’ün üzerinde oldu. 
Burada tüm koordinatörlerin 
ülkelerindeki faaliyetler sergilendi. 
Ayrıca diğer sosyal medya mecraları 
üzerinden de tüm faaliyetlerin yoğun 
tanıtımları gerçekleştirildi.   
 

  
 
 
 
EWWR, Türkiye’de Büyük İlgi Gördü 
Bu çalışmaların karşılığı olarak 2020 
yılında Türkiyeden Karabük, İstanbul, 
İzmir, Rize, Adana, Kastamonu, Mardin, 
Bursa, Konya, Aksaray, Karaman, 
Kütahya, Aydın, Kocaeli, Manisa, 
Çanakkale ve Malatya illerinden tüm 
beş kategoride yer alan kurumlardan 
toplam 54 faaliyet EWWR kapsamında 
gerçekleştirildi ve bu faaliyetler EWWR 
ödülleri için de yarıştılar. 
 
Gelecek Dönem 
EWWR'ın Türkiye Koordinatörlüğü'nü 
2020 yılında Marmara Belediyeler 
Birliği üstlendi. MBB, bundan sonraki 
yıllarda da Türkiye’de atık azaltımı için 
çabalayan tüm paydaşları ile birlikte 
süreci yürütmeye devam edecek.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


