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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. 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
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. 
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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. 

EWWR Ödül Töreni 
EWWR 2020 Ödül Töreni 2021 Haziran 
ayında ikinci kez online olarak 
gerçekleştirildi. Önceki EWWR Ödül 
Törenleri Brüksel (2021, 2018 ve 2017), 
Barselona (2016), Brüksel (2015), 
Budapeşte (2014) ve Roma'da (2013) 
gerçekleşti. 2019 ve 2020 ödül 
törenleri çevrimiçi olarak 
düzenlenmiştir. 

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. 

 
EWWR 2021 
13. EWWR haftası kapsamındaki 
etkinlikler 20-28 Kasım 2021 tarihleri 
arasında “Döngüsel Topluluklar” 
teması ile gerçekleştirildi. Tüm 
Avrupa’dan atık azaltımı, yeniden 
kullanım ve geri dönüşüme ilişkin 
olarak bilinçlendirme ve farkındalık 
artırma amaçlı 30 ülkeden 38 
koordinatörün çabasıyla toplamda 
12.489 faaliyet, EWWR haftası 
kapsamında gerçekleştirildi. Marmara 
Belediyeler Birliği’nin Türkiye 
Kordinatörlüğünde gerçekleşen 2021 
etkinliklerine Türkiye’den de büyük ilgi 
gösterildi. 
 
EWWR, Türkiye’de Büyük İlgi Gördü  
2021 yılında döngüsel topluluklar 
teması ile gerçekleştirilen EWWR 
etkinliğine MBB tarafından sağlanan 
koordinasyon faaliyetleri ile 
Türkiye'de,  

-Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler),  
-Dernek/STK ve kamu yararına 
çalışan kurum/organizasyon, 
-İşletme/Endüstri,  
-Eğitim Kurumu,  
-Vatandaş(lar)  

 
olmak üzere tüm eylem geliştirici 
gruplarından toplam 39 faaliyet kaydı 
gerçekleştirildi. 
https://marmara.gov.tr/avrupa-atik-
azaltim-haftasinda-siz-de-yerinizi-alin/    

https://marmara.gov.tr/avrupa-atik-azaltim-haftasinda-siz-de-yerinizi-alin/
https://marmara.gov.tr/avrupa-atik-azaltim-haftasinda-siz-de-yerinizi-alin/


 

EWWR 2021 haftasında neredeyse 
tamamı öğrencileri, gençleri ve yerel 
topluluğu içerecek olan çok çeşitli 
eylemler sunuldu. Halkla ve 
öğrencilerle birlikte düzenlenen 
kompostlaştırma faaliyetleri, atölyeler 
aracılığıyla ahşap atıklarından hediyelik 
eşya yapımının teşvik edilmesi, tüketim 
alışkanlıklarının değiştirilmesine 
yönelik faaliyetler, atık gıdaların 
değerlendirilmesi, kullanılmayan 
giysilerin yeniden kullanımına yönelik 
faaliyetler, halka ve topluma yönelik 
atık azaltımı bilinçlendirme 
kampanyaları bunlarn arasında 
sayılabilir. 
 
EWWR 2021 Ödülleri Jürisi: 

• Kamu İdaresi ve 

Organizasyonu: Tjisse Stelpstra, 

Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) 

• Dernek/STK: Andrea Gonzales, 

Avrupa Çevre Bürosu (EEB); 

• İşletme/endüstri: Stefanie 

Sieberer, Eurochambres; 

• Eğitim Kurumu: Sandra 

Federici, EPALE ; 

• Vatandaşlar: Franc Bogovič, 

Avrupa Parlamentosu (EP); 

• Avrupa Özel Ödülü: Chiel 

Berends, Avrupa Komisyonu 

(EC). 

 
EWWR 2021 Ödül Töreni 
13. EWWR Ödül Töreni, 9 Haziran'da 
Brüksel'de gerçekleşti ve Kasım 
2021'de uygulanan atık azaltımı 
konusunda en dikkat çekici farkındalık 
artırma eylemleri ödüle layık görüldü. 

Ödül olarak, kazananlar, yeniden 
kullanılmış malzemelerle çalışan yerel 
bir sanatçının elleriyle Balear 
Adaları'nda hazırlanmış EWWR 
kupalarını aldılar. 
 
EWWR 2021 finalistleri 
Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisi 
• Green New Deal (Grön 
omställning), Nxt gen GBG tarafından 
Göteborg’da uygulanmıştır; 
• Magazine Zero Waste snacks in 
schools in the province of Liege, 
Intradel tarafından Liege kentinde 69 
kuruluşta uygulanmıştır;  
• Oil down the drain, not even a 
little bit! (D’oli a la pica, ni mica!),  
Badalona Kent Konseyi tarafından 
İspanya’nın Badalona kentinde 
uygulanmıştır. 
 
İşletme/Endüstri kategorisi 
• Clean Points, Uvesco tarafından 
İspanya’nın Irún kentinde 
uygulanmıştır; 
• Green Commitment 
“compromís verd”, MútuaTerrassa 
tarafından İspanya’nın Terrassa 
kentinde uygulanmıştır;  
• Today's dinner could be 
tomorrow's lunch, Parque Nascente 
tarafından Portekiz’in Gondomar 
kentinde uygulanmıştır. 
 
Dernek/STK ve kamu yararına çalışan 
kurum/organizasyon kategorisi 
• kaFsimo, InCOmmOn 
tarafından Yunanistan’ın Selanik ve 
kılkış kentlerinde uygulanmıştır;  



 

• Repair caffe Re-Geppetto – 
circular community and art,  Green 
Istria Association tarafından 
Hırvatistan’ın Pula kentinde 
uygulanmıştır; 
• Solidarity Toyshop “Toys’ 
Factory”, Fundación “Mar de Niebla” 
tarafından İspanya’nın Gijón kentinde 
uygulanmıştır.  
 
Eğitim Kurumu kategorisi 
• Changing Our Ways, St 
Benedict’s koleji – ortaokulu tarafından 
Malta’nın Kirkop kentinde 
uygulanmıştır;  
• ReUZ - See your utensils in a 
different way, Laboratory of Special 
Vocational Education of Agios 
Dimitrios tarafından Yunanistan’ın 
başkenti Atina’da uygulanmıştır; 
• Sustainable sidewalk, Axular 
Lizeoa tarafından İspanya’nın Donostia 
kentinde uygulanmıştır.  
 
Vatandaş(lar) kategorisi 
• Elves Circulating Program, 
Ildikó Szabó Bozókiné tarafından 
Macaristan’ın Hódmezővásárhely 
kentinde uygulanmıştır;  
• RE-think: REuse, REduce, 
REcycle!, Science Reactors tarafından 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
uygulanmıştır; 
• Zero Waste Walking Tours, Zero 
Waste Nederland tarafından 
Hollanda’nın 17 kentinde 
uygulanmıştır. 
 
 
 
 

EWWR 2021 Ödülleri Kazananları 
EWWR Jürisi tarafından Nisan 2021'de 
önceden seçilen 16 finalistten altısı 
tören sırasında ödüllendirildi. Bunlar: 
  
1. Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisi – awarded by 
Tjisse Stelpstra, CoR tarafından 
ödüllendirildi. 
Oil down the drain, not even a little bit! 
(D’oli a la pica, ni mica!), Badalona Kent 
Konseyi tarafından uygulanmıştır. Atık 
yağların geri dönüşümünü 
iyileştirmeye odaklanan bir eylemdir. 
Belediye, 32 üye restoranından atık 
yağları toplamak ve ardından geri 
dönüştürmek için gönüllü olan yerel 
restoranların derneği “Forquilla 
Badalona” ile bir işbirliği başlattı. 
Vatandaşlar, restoranlardan birinde 
yağı teslim ettiğinde, teslim edilen 
yağdan yapılmış bir sabun aldı ve 
böylece döngüsel ekonomi kavramını 
teşvik etti. 
 
2. İşletme/Endüstri kategorisi – Lina 
Konstantinopoulou, Eurochambres 
tarafından ödüllendirildi. 
Today’s dinner could be tomorrow’s 
lunch, Parque Nascente tarafından 
Portekiz’in Gondomar kentinde 
uygulanmıştır. Gıda israfıyla 
mücadeleye yönelik bu eylem, 
Temmuz 2021'den bu yana 
tüketicilerin sağlanan paket servis 
kutularını kullanarak artıklarını 
yanlarına alabilecekleri birkaç alışveriş 
merkezinde gerçekleşti. EWWR 
sırasında 275.529'dan fazla ziyaretçi 
Parque Nascente'ye girdi ve bu 
hizmete ve daha sorumlu bir gıda 



 

tüketimini teşvik eden iletişim 
materyallerine erişim sağladı. 
  
3. Dernek/STK ve kamu yararına 
çalışan kurum/organizasyon 
kategorisi – Andrea González, EEB 
tarafından ödüllendirildi. 
Repair caffe Re-Geppetto – circular 
community and art,  Green Istria 
Association tarafından Hırvatistan’ın 
Pula kentinde uygulanmıştır. The 
Green Istria Association bu eylemde 
iklim değişikliğini yaratıcılıkla 
birleştirdi. Küçük ev aletlerini, eşyaları, 
mobilyaları, kıyafetleri ve oyuncakları 
kendi başlarına veya gönüllüler ve 
atölye yöneticisinin yardımıyla tamir 
etmek için tüm ilgili vatandaşlara 
ihtiyaç duydukları alan, araç ve 
tavsiyeleri sağlamak için farklı atölyeler 
düzenlediler. Daha sürdürülebilir bir 
gelecek için angaje sanatın öneminden 
bahseden iki yerel sanatçıyı ağırladılar. 
 
4. Eğitim Kurumu kategorisi – Sandra 
Federici, EPALE tarafından 
ödüllendirildi. 
ReUZ – See your utensils in a different 
way, Laboratory of Special Vocational 
Education of Agios Dimitrios tarafından 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
uygulanmıştır. Bu eylemde öğrenciler, 
komşu örgün eğitim okullarını daha az 
atıklı bir dünya için eylemlerini teşvik 
amacıyla ziyaret ettiler. Kullanılmış ev 
eşyalarını topladılar ve lamba, çerçeve, 
askı, tencere gibi yeni kullanışlı 
nesneler ürettiler. Etkinliklerde ayrıca 
tematik skeçler, videolar, şarkılar ve 
sosyal odaklı girişimcilik bağlamında 
çeşitli çevresel etkinlikler yer aldı. 

“Onlara ikinci bir şans ver” mottosunu 
desteklemek için ortak okullara ev 
eşyalarını ve aletlerini yeniden 
kullanmak için özel toplama kutuları 
yerleştirdiler. 
 
5. Vatandaş(lar) kategorisi – Franc 
Bogovič, European Parliament 
tarafından ödüllendirildi. 
Zero Waste Walking Tours, Zero Waste 
Nederland tarafından Hollanda’nın 17 
kentinde uygulanmıştır. Bu sıfır atık 
turları, vatandaşları kendi şehirleri 
veya mahalleleri etrafında yönlendirdi, 
örneğin: toplu / kuru gıdalar alımı, taze 
tedarik / şarküteri / sebzeler, yemek 
odası / kahvehane gibi çeşitli odak 
noktalarına sahip 5 konum etrafında 
şekillendi. Amaç, katılımcılara düşük 
atık yaşam tarzlarına nasıl 
başlayacaklarını göstermek, 
sürdürülebilir girişimcileri desteklemek 
ve döngüsel toplulukların inşasına 
ilham vermekti. 
 
6. Avrupa Özel Ödülü kategorisi –Chiel 
Berends, European Commission 
tarafından ödüllendirildi. 
Otro contenedor, ¡qué marrón! – 
Ecoval Sudoe, İspanya, Fransa ve 
Portekiz’de FEUGA’dan Ángela Muñiz 
Varela tarafından uygulanmıştır. Ecoval 
Sudoe projesinin amacı, doğru atık 
sınıflandırması hakkında bilgi vermek 
ve vatandaşların geri dönüşüme olan 
inancını artırmaktı. Organik atıklara 
özel olarak odaklanılarak birçok iletişim 
ve öğrenme materyali üretildi ve farklı 
dillere çevrildi. 
 
 



 

EWWR 2021 Etkinliğinde Türkiye’den 
Hangi Projeler Öne Çıktı?   
 
BAYER MKP  
 
Eylem Geliştiricisi: Bayer MKP 
Faaliyet İsmi: Yeniden Kullan: Çocuklar 
için Oyuncaklari Kitapler ve Elbiseler  
İşletme/Endüstri kategorisinde  
 
20-28 Kasım 2021 tarihlerinde 
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 
gerçekleştirildi. Evinde fazla veya 
kullanılmamış kıyafet, oyuncak veya 
kitap bulunan çalışanlardan bu eşyalar 
toplanarak maddi imkanı olmayanlara, 
hayır kurumlarına ve okullara 
ulaştırmak için şirket bünyesinde 
kutular yerleştirilmiştir. Bursa'da 
ihtiyaç sahibi okulların bulunması için 
KALDER ile birlikte çalışma 
yürütülmüştür. Bu girişim aynı 
zamanda BAYER MKP çalışanlarının 
kullanılmamış oyuncaklarını yeniden 
kullanmalarına ve üretecekleri atık 
miktarını azaltmalarına yardımcı 
olmuştur. 
 
Katkıda bulunmak isteyen çalışanlar 
için görünür alanlara yeniden kullanım 
kutuları yerleştirilmiştir ve ayrıca el 
ilanları ve bilgi panoları aracılığıyla 
fabrika içerisinde etkinliğin tanıtımı 
yapılmıştır. Bu eylem, hem katılımcılar 
hem de toplum için bir kazan-kazan 
fırsatıdır. Mali açıdan zor durumda 
olanlarla empati kurmaya ve artık 
kullanılmayan bir şeyin iyi bir şekilde 
kullanılmasına yardımcı olmaktadır. 
 

Bu faaliyet her yıl tekrarlanaca ve 
ihtiyaç duyulan yerleri belirlemekten 
ve aynı zamanda malzemeyi teslim 
etmekten sorumlu olacak sosyal 
yardım/hayır kurumu irtibat kişileriyle 
takip edilecektir ve kendilerinden geri 
bildirim alınacaktır. Aynı zamanda bu 
proje kapsamındaki katılımcılardan ve 
okullardan da geri bildirim alınacaktır. 
 
Bu sosyal yardım eylemi, şirketin 
çalışanları ve parçası olduğu toplum 
arasında birlik oluşturulmasına 
yardımcı olacaktır. 
 
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
 
Eylem Geliştiricisi: Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
Faaliyet İsmi: Yeniden Kullanım: Bursa 
Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde Atık 
Toplama Etkinliği 
Eğitim Kurumu kategorisinde 
 
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ana 
kampüsünün toplam alanı oldukça 
geniştir, yaklaşık 14.41 km²'dir. Bu 
geniş alanı sadece sorumlu personelin 
ellerine bırakırsa temiz tutmak zordur. 
Bu nedenle, Avrupa Atık Azaltım 
Haftasını (EWWR) kampüs topluluğu 
için atık azaltma ve uygun atık yönetimi 
konusunda bir bilinçlendirme 
kampanyası başlatmak için bir fırsat 
olarak gördük. Kampüs topluluğu 
üyelerinin de bu eylemin deneyimini 
hayatlarına taşıyacaklarına ve sosyal 
çevrelerine model olacaklarına inandık. 
EWWR eylemimiz için iki günlük bir 
etkinlik düzenledik. Bu çerçevede art 
arda etkinlikler 22 Kasım ve 25 Kasım 



 

2021 tarihlerinde gerçekleşti. Hazırlık 
süreci daha uzun sürdü.  
 
Bu iki etkinliğin bileşenleri şunlardı:  
 
1- Hazırlık Aşaması 1: Kampüs 
topluluğundan, kampüs alanının kirli 
bölgelerinin fotoğraflarını çekip, kirli 
yerin yerini belirterek ofisimize (BUU 
Sürdürülebilir Kampüs 
Koordinatörlüğü) göndermelerini 
istedik. Atık toplama noktalarını bu 
fotoğraflara ve konumlara göre 
düzenledik. 
2- Hazırlık Adımı 2: Kampüs 
topluluğundan bu tür kirli yerleri 
gördüklerinde hissettiklerini yazıp 
ofisimize göndermelerini istedik. Bu 
ifadeleri bilgilendirme broşürlerimizde 
ve sunumlarımızda kullandık. 
3- Hazırlık Aşaması 3: Kampüs 
topluluğundan bir grup gönüllü için 18 
Kasım'da geri dönüştürülebilir 
malzemeleri obje veya sanat 
ürünlerine dönüştürmek için bir 
çalıştay düzenledik. Profesörler, 
atıkların sanat objelerine 
dönüştürülmesi konusunda 
tavsiyelerde bulunarak gönüllüleri 
denetledi. Çalıştaya 45'ten fazla kişi 
katıldı. 
4- Eylem Günü 1: “Kampüste atıkları 
topluyoruz.” 
22 Kasım saat 10.00'da kampüs 
topluluğu ile rektörlük binası önünde 
bir araya gelerek atık toplama 
etkinliğini başlattık. Atık toplama 
faaliyetine rektör ve rektör yardımcıları 
da katıldı. Görevlilere eldiven ve çöp 
poşetleri verildi. Öğrenciler beş grubu 
kampüsün farklı bölgelerini ziyaret 

etmeye ve bu bölgelerdeki atıkları 
toplamaya yönlendirdi. Atık toplama 
faaliyeti sonunda, toplanan atıklar 
tartılarak analiz edilerek fraksiyonları 
görüldü ve atık geri dönüşüm firmasına 
verildi. İkinci gün etkinliğinde toplanan 
geri dönüştürülebilir atıkların bir kısmı 
gönüllüler tarafından ayrıştırıldı. Atık 
toplama etkinliğine 150'den fazla kişi 
katıldı. 
5- Eylem Günü 2: “Atıktan Sanata” 
25 Kasım saat 10.00'da üniversitenin 
kongre merkezinde buluştuk. Birkaç 
kampüs topluluğu grubu, geri 
dönüştürülebilir atıkları salonda sanat 
nesnelerine dönüştürmek için çalıştı. 
Atıkların azaltılması konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla yarım 
günlük bir seminer düzenledik ve 
kirlilikle ilgili bulgu, fotoğraf ve yazılı 
ifadeleri paylaştık. Seminerde çok 
sayıda öğretim üyesi ve öğrenci sunum 
yaptı. Sunumların başlıkları "atıklar ve 
hayatlarımız", "atık yönetimi 
hiyerarşisi", "besin zincirindeki atıklar", 
"kampüste öngörülen atık yönetimi", 
"Sürdürülebilir Kampüs Öğrenci 
Kulübü'nün hayalleri ve hedefleri" ve 
atık toplama olayının istatistikleri. 
Seminer sunumlarının ardından atık 
azaltma konulu animasyon filmler 
sergilendi. Öğrenci kulübü üyelerinden 
biri, piyanoda iklim değişikliği için 
bestelediği besteyi çaldı. Program, 
toplanan atıkların geri 
dönüştürülmesiyle elde edilen sanat 
ürünlerini görmek için salondaki 
atölyeleri gezerek devam etti. Bir grup 
gönüllü, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden müzik aletleri üreterek 
dinleyicilerin de katıldığı mini bir 



 

konser verdi. Sergilenen ürünler 
arasında, kampüsteki ağaçların 
biyokütlesinden yapılmış birkaç ahşap 
heykel de vardı. 
 
Etkinliğe katılan gönüllüler de kampüs 
içindeki ağaç atıklarından dilek ağacı 
yaptılar. Etkinliğe katılanlar dileklerini 
yazıp ağacı astı. 25 Kasım'daki etkinliğe 
200'den fazla kişi katıldı. 
 
NUSAYBİN BELEDİYESİ 
 
Eylem Geliştiricisi: Nusaybin Belediyesi 
Faaliyet İsmi: Geri Dönüşüm Fuarı 
Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisinde 
 
Avrupa Atık Azaltım Haftası 
kapsamında Aile Destek Merkezlerimiz, 
ÇATOM ve GÜLŞİLAV kadın kurslarımız, 
Geri Dönüşüm firmaları ve Okullar ile 
birlikte “Döngüsel Topluluklar” 
temasıyla atölyeler düzenlenerek 
sergilendi ve daha az atık hareketinin 
olduğu bir dünya için bir araya gelindi.  
Ambalaj (kağıt, karton, plastik, cam ve 
metal), atık tekstil ürünleri, atık 
lastikler, atık ahşap vb. atıkların 
yeniden işlenmesi ve yeniden 
değerlendirilmesi ile daha az atığın 
olduğu bir dünyada yaşamanın 
mümkün olduğu gösterildi. Geri 
dönüşüm fuarında atık malzemelerin 
değerli olduğunu ve aslında parayı 
çöpe attığımızı bilmeliyiz. Bu  fuara 
katılanlar bize atıkların tamir edilip 
yeniden kullanılabileceğini, atıkların 
doğadaki süreçlerini, sıfır atığın 
önemini, geri dönüşüm bilincini, 
atıkların onarımını, atıkların çöp 

olmadığını, değerli olduğunu ve küresel 
ısınma ve iklim değişikliği üzerindeki 
etkilerini gösterdiler. Farkındalık 
oluşturuldu ve Avrupa Atık Azaltma 
Haftası'nın önemi halka ve ziyaretçilere 
bir kez daha anlatıldı. EWWR 2021 
boyunca etkinliklere hem köylerden 
hem de şehir merkezinden 98 okuldan 
yaklaşık 1600 ilk, orta ve meslek okulu 
öğrencisi ve kamu kurumlarından 
yetkililer katıldı. 
 
DOĞAL ŞEHİR SINDIRGI YEREL EYLEM 
GRUBU DERNEĞİ 
 
Eylem Geliştiricisi: Doğal Şehir Sındırgı 
Yerel Eylem Grubu Derneği 
Faaliyet İsmi: Geleceği Çöpe Atmayın 
Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisinde 
 
Halk tarafından mesire yeri olarak 
kullanılan Cüneyt Çayı ve çevresinde 
doğaya atılan çöplerin derneğimiz 
üyeleri, Sındırgı belediye personeli ve 
ilçe halkı ile ortaklaşa temizlenmesi 
faaliyetidir. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine 
bağlı Cüneyt köyü mevkiinde ve Misya 
Yürüyüş Yolu güzergahı üzerindedir. 
 
1. Balıkesir ili Sındırgı ilçesi Cüneyt köyü 
mevkiinde ve Misya Yürüyüş Yolu 
güzergahı üzerinde bulunan, ilçe halkı 
tarafından mesire yeri olarak kullanılan 
Cüneyt Çayı ve çevresinde çöplerin 
temizlenmesi faaliyetidir. Sındırgı 
belediye personeli, Doğal Kent Sındırgı 
Yerel Eylem Grubu dernek yönetim 
kurulu üyeleri ve ilçe halkı ile ortaklaşa 
gerçekleştirilmiştir. 



 

2.Kağıt ve plastik atıklar, Sındırgı 
Belediyesi tarafından desteklenen 
Akpınar Yaşam Merkezi'ne, atıkların 
geri dönüşümü konusunda eğitim almış 
ve burada kurulan atölyelerde atıkları 
değere dönüştüren kadın ve 
engellilerimiz tarafından, hediyelik 
eşya ve dekorasyon tasarımı ve üretimi 
yapılmak üzere ayrıştırılarak getirildi. 
Vatandaşlarımızın gelir elde etmesini 
sağlamak, gazete ve ambalaj atıklarını 
ekonomiye kazandırmak, atık 
miktarının azaltılmasına katkı sağlamak 
amacıyla yeniden kullanım faaliyetiydi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
EWWR, Türkiye’de Büyük İlgi Gördü 
Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye 
Kordinatörlüğünde gerçekleşen 2020 
etkinliklerine Türkiye’den de büyük ilgi 
gösterildi.  
 
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 MBB 
tarafından sağlanan koordinasyon 
faaliyetleri ile Türkiye'de,  

-Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler),  
-Dernek/STK ve kamu yararına 
çalışan kurum/organizasyon, 
-İşletme/Endüstri,  
-Eğitim Kurumu,  
-Vatandaş(lar)  

olmak üzere tüm eylem geliştirici 
gruplarından toplam 54 faaliyet kaydı 
EWWR kapsamında gerçekleştirildi ve 
bu faaliyetler EWWR ödülleri için de 
yarıştılar. 
(https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:tex
t=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C
4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koord

https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir
https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir
https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir


 

inat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3
%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9
D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C
3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir ) 
 
EWWR 2020 Ödülleri Jürisi: 

• Kamu İdaresi 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 2020 Ödül Töreni  
12. EWWR Ödül töreni 1 Haziran 2021 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi ve Kasım 2020'de 
uygulanan atık azaltma konusunda en 
göze çarpan farkındalık artırma 
eylemleri ödüllerini aldı. Ödül olarak, 
kazananlar, geri dönüştürülmüş 
ahşapla çalışan yerel bir sanatçının 
elleriyle Malta'da hazırlanmış EWWR 
kupalarını aldılar. 
 
 
 
 
 
 

EWWR 2020 finalistleri 
Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) 
jürisini oluşturan çevre uzmanları, 
kampanyanın 2020 yılı finalistlerini 
seçmek için 31 Mart'ta çevrimçi olarak 
toplandı. 
 
Jüri, toplam 84 aday arasından 16 
yaratıcı ve etkili eylemi kısa listeye aldı. 
16 finalist, aşağıdaki ödül 
kategorilerinin her birine karşılık gelen 
üç eylemi içermektedir: kamu idaresi 
ve organizasyonu; işletme/endüstri; 
Dernek/STK ve kamu yararına çalışan 
kurum/organizasyon; eğitim kurumu 
ve vatandaş(lar). Jüri ayrıca Avrupa 
Özel Ödülü'nün bir kazananını atık 
önlemeye yönelik Avrupa işbirliği 
ruhunu en iyi örnekleyen eylem olarak 
seçti. Kazananlar 1 Haziran'daki Ödül 
Töreni'nde açıklandı. 
 
Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisi 
• Another new shoes do not bring 
happiness!, JP VOKA SNAGA d.o.o. 
tarafından Slovenya’da uygulanmıştır; 
• A magical week with invisible 
waste, Gästrike återvinnare tarafından 
İsveç’te uygulanmıştır; 
• Prevention of Marine Pollution 
in Barcelona: #beuresenseplastic 
challenge and ‘the sea starts here’, 
Zero Waste working group ve 
Barcelona City Council tarafından 
İspanya’da uygulanmıştır. 
 
İşletme/Endüstri kategorisi 
• Against food Waste: Act 
differently, Corporación Alimenntaria 

https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir
https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir
https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir
https://marmara.gov.tr/ewwr/#:~:text=Marmara%20Belediyeler%20Birli%C4%9Finin%20T%C3%BCrkiye%20Koordinat%C3%B6r%C3%BC,G%C3%B6r%C3%BCnmez%20At%C4%B1k%E2%80%9D%20temas%C4%B1%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecektir


 

Peñasanta (CAPSA) tarafından 
İspanya’da uygulanmıştır; 
• Kaledobox, ECOCUP NC 
tarafından Fransa’da uygulanmıştır; 
• Re´Compota (Re’Jam), ADCE – 
Associação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho tarafından 
Portekiz’de uygulanmıştır. 
 
Dernek/STK ve kamu yararına çalışan 
kurum/organizasyon kategorisi 
• Acción Plena: por el fomento de 
las 3R (boosting the 3R), Federación 
Plena Inclusión Asturias tarafından 
İspanya’da uygulanmıştır; 
• Making the invisible visible: 
EWWR 2020, Mannheim Climate 
Protection Agency tarafından 
Almanya’da uygulanmıştır; 
• Re´Compota (Re’Jam), ADCE – 
Associação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho tarafından 
Portekiz’de uygulanmıştır.  
 
Eğitim Kurumu kategorisi 
• Movilizate por la Selva!, CPI 
Castillo Qadrit tarafından İspanya’da 
uygulanmıştır; 
• Questionnaire, games and 
launch of lasting actions during EWWR 
week, Ecole Don Bosco tarafından 
Fransa’sa uygulanmıştır; 
• #MissieMinder (#MissionLess), 
implemented by MOS Vlaanderen 
tarafından Belçika’da uygulanmıştır. 
 
Vatandaş(lar) kategorisi 
• Bye Bye Plastik Sylt, Bye Bye 
Plastik Sylt Citizens tarfından 
Almanya’da uygulanmıştır; 

• TOYS STORIES: Re-have fun!, 
Teresa Monguilod Villa tarafından 
İspanya’da uygulanmıştır; 
• Village of Climate Elves, Ildikó 
Szabó Bozókiné tarafından 
Macaristan’da uygulanmıştır. 
 
EWWR 2020 Ödülleri Kazananları 
EWWR Jürisi tarafından Mart 2020'de 
önceden seçilen 16 finalistten altısı 
tören sırasında ödüllendirildi. Bunlar: 
  
1. Kamu İdaresi ve organizasyonu 
(belediyeler) kategorisi – awarded by 
Tjisse Stelpstra, CoR tarafından 
ödüllendirildi. 
Prevention of Marine Pollution in 
Barcelona: #beuresenseplastic 
challenge and ‘the sea starts here’, 
Zero Waste working group ve 
Barcelona City Council tarafından 
İspanya’da uygulanmıştır. İki 
kampanyanın birleşimi: Tek kullanımlık 
ürünlerin azaltılmasına yerel 
kuruluşların katılımı ve denizdeki 
davranışlarımızın sonuçları hakkında 
farkındalığı artırmak için sokaklara 
yazılan net mesajlar. 
 
2. İşletme/Endüstri kategorisi – 

Stefanie Sieberer, Eurochambres 
tarafından ödüllendirildi. 
Against food Waste: Act differently, 
Corporación Alimenntaria Peñasanta 
S.A. (CAPSA) tarafından İspanya’da 
Asturias bölgesinde uygulanmıştır. 
İspanya'da ulusal olarak tanınan bir süt 
şirketi olan CAPSA, eylemini hem 
içeride hem de dışarıda ilginç etkiler 
yaratan gıda atıkları konusuna 
odakladı. 



 

3. Dernek/STK ve kamu yararına 
çalışan kurum/organizasyon 
kategorisi – Piotr Barczak, EEB 
tarafından ödüllendirildi. 
Making the invisible visible: EWWR 
2020, Mannheim Climate Protection 
Agency tarafından Almanya’da 
uygulanmıştır. Günlük aktivite ve 
davranışların arkasına gizlenmiş 
görünmez atıklar hakkında bilgi veren 
ve bu tür israfı azaltmak için çözümler 
sunan çevrimiçi bir kampanya. 
 
4. Eğitim Kurumu kategorisi – Shimon 
Ginzburg, FEE tarafından ödüllendirildi. 
#MissieMinder (#MissionLess), 
implemented by MOS Vlaanderen 
tarafından Belçika’da uygulanmıştır. 
Daha az atıklı bir dünyayı teşvik etmek 
için harekete geçen 29 okulu kapsayan 
gıda israfı üzerine bir kampanya. 
 
5. Vatandaş(lar) kategorisi – Franc 
Bogovič, European Parliament 
tarafından ödüllendirildi. 
TOYS STORIES: Re-have fun!, Teresa 
Monguilod Villa adlı 10 yaşındaki bir kız 
çocuğu tarafından İspanya'nın 
Zaragoza kentinde uygulanmıştır. 
Hayal gücünün ve yeni markalı 
oyuncakların ürettiği atıkların önemini 
vurgulamak için atık malzeme 
kullanarak oyuncak yapmak için bir dizi 
öğretici içeriktir. 
 
6. European Special Prize category –
Chiel Berends, European Commission 
tarafından ödüllendirildi. 
Visible actions for invisible waste board 
game, Col·legi Sant Josep, Navàs, 
Katalonya (İspanya); E.P. Saint Paul, 

Cesson, (Fransa); Su Ekzarh Antim I, 
Kazanlak, (Bulgaristan); Oulun 
Yliopisto, Oulu, (Finlandiya); Istituto 
comprensivo Statale ”R. Trifone”; 
Montecorvino Rovella (İtalya) ve 
ScoalaGimnaziala“Nicolae Lorga”, 
Sibiu, (Romanya) tarafından 
uygulanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda bir Erasmus+ 
planı kapsamında Avrupa çapında 
öğrenciler, atık önleme ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirmek için bir masa oyunu 
oluşturmak için birlikte çalıştılar. 
 
 
EWWR 2020 Etkinliğinde Türkiye’den 
Hangi Projeler Öne Çıktı?   
 
BUCA BELEDİYESİ’NİN 31 GÜN SIFIR 
ATIK PROGRAMI 
 
'Buca' da Sürdürülebilir Sıfır Atık 
Farkındalık Projesi' kapsamında 
yürütülen '31 Gün Sıfır Atık Programı' 
ile 31 gün boyunca planlı ve birbirinden 
farklı faaliyetler içeren ve sıfır atığı 
destekleyen eğitici videolar yayınlandı. 
'31 Gün Sıfır Atık Programı' ile 
öğrenmenin en etkili olduğu okul 
öncesi çağda olan öğrencilerin, sıfır atık 
bilincinin yükselmesini ve kalıcı 
davranış hâline gelmesi hedeflenmiştir.  
 
 
NUSAYBİN BELEDİYESİ’NİN GERİ 
DÖNÜŞÜM SERGİSİ VE AMBALAJ 
ATIKLARINI TOPLAMA 
BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI  
 
 



 

Gençler ve öğrenciler başta olmak 
üzere ilçe genelinde tüm halk seferber 
edilerek ambalaj atıklarının 
toplanması, değerlendirilmesine 
yönelik geniş çaplı bir kampanya 
düzenlenmiştir. 
 
 
TÜRK PLASTIK SANAYICILERI 
ARAŞTIRMA GELIŞTIRME VE EĞITIM 
VAKFI GERI DÖNÜŞÜM İKTISADI 
İŞLETMESI (PAGÇEV) ÇEVRE VE SAĞLIK 
İÇİN BİSİKLETİ DESTEKLİYOR 
Son dönemde tüm dünya ülkeleri hem 
çevre hem de insan sağlığı için bisiklet 
kullanımına yoğunlaşıyor. Bugün bir 
yolcu doğaya araçla 271, otobüsle 101 
gram karbon salıyor. Bisiklet 
kullanıcıları ise kilometre başına 
sadece 21 gram karbon emisyonu 
üretiyor. Özellikle yakın mesafelerde 
bisiklet kullanımının artması; karbon 
emisyonlarını azaltıyor, obeziteyi 
önlüyor ve daha gürültüsüz şehirlerde 
yaşamaya imkân sağlıyor. 
Sürdürülebilir bir çevre ve geri 
dönüşüm bilinci gelişmek için 
Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan 
PAGÇEV de çevre ve sağlık için motorlu 
taşıt kullanımına alternatif olarak 
“bisiklet” dedi. PAGÇEV, Beşiktaş 
Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen 
“Bisiklet Turu”nda binlerce bisiklet 
tutkunuyla birlikte geri dönüşüm ve 
çevre için pedal çevirdi. 
 
 
  
 
 
 

VESTEL’DEN ENGELLI HAYVANLARA 
YÜRÜTEÇ  
 
Vestel, sürdürülebilirlik vizyonu 
kapsamında yaptığı sosyal sorumluluk 
projesi ile engelli hayvanları hayata 
bağlayacak bir çalışma gerçekleştirdi. 
Yardıma ve bakıma muhtaç engelli 
hayvanlara kullanım ömrünü 
tamamlamış ürünlerin parçalarından 
yürüteç tasarlayan Vestel tüm 
Türkiye’deki engelli hayvanlara 
ulaşmayı hedefliyor. Geri dönüşüme 
giden ürünlerin parçalarından yapılan 
yürüteçler aynı zamanda kalıcı felci 
olmayan hayvan dostlarımızın 
tedavileri sırasında egzersiz 
yapabilecekleri birer araç olarak da 
kullanılabilecek. 

Daha çok engelli hayvanın hayata 
bağlanması için, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi ile iş birliği yapan Vestel, ilk 
etapta Manisa Hayvan Barınağındaki 
engelli hayvanları, devamında Manisa 
Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 
Türkiye’deki Belediyelere bağlı tüm 
resmi barınakları proje kapsamına 
alacak. Projenin protokolü ise 3 Ekim 
Çarşamba günü Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvan barınağında 
yetkililerin katılımı ile imzalandı. 

Sürdürülebilirlik kapsamında yapılan 
bu projenin, Manisa il ve ilçelerindeki 
hayvan barınaklarının ardından Ege 
Bölgesi ve sonrasında da tüm Türkiye’yi 
kapsayacağı bildirilirken, 1 yılın 
sonunda hedefin 250 engelli hayvana 
yürüteç sağlamak olduğu belirtildi. 



 

 
 
 
 
 
 
 


