
 

 

  
 

 
  Proje Arka Planı  Avrupa 

Eylem Geliştiricileri 

Eylem Geliştiricileri, EWWR'nin kalbidir: 

EWWR sürecinde farkındalık artırma 

eylemleri düzenler ve yürütürler. Eylem 

Geliştirici; Kamu İdaresi ve 

organizasyonu (belediyeler), 

Dernek/STK ve kamu yararına çalışan 

kurum/organizasyon, İşletme/Endüstri, 

Eğitim Kurumu ve Vatandaş(lar) olabilir. 

 

 
Yönlendirme Komitesi 

Koordinatörler 

Ulusal ve bölgesel Koordinatörler, 

kendi bölgelerinde gerçekleşen 

eylemleri koordine ederler. Ayrıca, 

EWWR'yi tanıtmak ve en fazla 

sayıda insana ulaşmak amacıyla 

çeşitli paydaşları harekete geçirmek 

için çalışırlar. 

Atık  

Azaltım 

Haftası 

 

 

 

 
www.ewwr.eu 

 

Harekete 

geçin: 

Farkındalığı 

artırın! 

 
EWWR; projeyi koordine etmek ve tanıtmak için kurulmuş bir Yönlendirme 

Komitesi tarafından yönetilmektedir. Komite üyeleri, EWWR'nin 

koordinasyonunu finanse eder ve kampanyayla ilgili önemli kararları alır. 

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR), her yıl bir hafta boyunca 

sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme 

eylemlerinin uygulanmasını teşvik eden bir girişimdir. 
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3R ve Temizleme Günü Hedefler 

   
 

 

 

 

 

 
Kasım ayının son haftasında, gönüllü kuruluşlar, yönetimler, işletmeler, bireyler, okullar 

ve diğerleri, tüm Avrupa'da farkındalık artırma amaçlı 3R etkinlikleri (azalt-yeniden 

kullan-geri dönüştür) veya temizlik faaliyetleri düzenler. 

 
 

Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür 

EWWR'de uygulanan eylemler “3R'leri” ele alır: Atıkları azaltın, Ürünleri yeniden 

kullanın, Malzemeyi geri dönüştürün. "3R'ler", bir atık yönetimi stratejisi hazırlanırken ilk 

olarak düşünülmesi gereken seçenekleri temsil eder. 

 
• Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı 

ve malzeme geri dönüşümü konularında 

farkındalık oluşturmak 

 

• EWWR katılımcıları tarafından 

gerçekleştirilen çalışmaları 

vurgulamak 

 
• Avrupa vatandaşlarını 3R’de aktif olmaları 

için harekete geçirmek ve teşvik etmek 

 
• Hedeflenen iletişim araçları ve eğitimler 

ile EWWR paydaşlarının kapasitelerini 

güçlendirmek 

 
• Her yıl farklı bir tematik odak seçerek atık 

önlemenin temel yönlerine dikkat çekmek 

 
 

 

 

  EW WR Önemli Tarihleri  
 

 
 

Avrupa Atık 

Azaltım Haftası 

Avrupa’yı Temizleyelim EWWR Ödülleri 

Kasım İlkbahar Mayıs 

Yılın bir haftası boyunca 

farkındalık artırma 

eylemlerinin koordinasyonu 

Avrupa’yı Temizleyelim 

gününün 

gerçekleştirilmesi 

Her yıl düzenlenen EWWR 

etkinliğinde gerçekleştirilen 

en başarılı eylemleri 

ödüllendirmek 

Avrupa’yı Temizleyelim! 
 

Avrupa'yı Temizleyelim, Avrupa çapında temizlik eylemleri düzenlemek amacıyla 

vatandaşları harekete geçirmek için her yıl bahar aylarında gerçekleştirilen bir 

kampanyadır. Amacı mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak, doğaya atılan 

atık miktarını azaltmak ve çok fazla atık üretilmesi sorunu hakkında farkındalık 

oluşturmaktır. 

 

 
Harekete geçin: farkındalığı artırın! 
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Azalt 
Kaynakta Kesin Kaçınma| Azaltma 

 

Yeniden Kullan 
Yeniden Kullanma için Hazırlama |                  

Yeniden Kullanma 

 

Geri Dönüştür 
Atık Ayrıştırma | Geri DÖnüştürme 

 

Enerji Geri Kazanımı                             

Bertaraf 

http://www.ewwr.eu/

