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- Denizli'de Avrupa Gençlik Derneði üyeleri, dünyanýn en
büyük geri dönüþüm heykelini yapmak için kollarý sývadý.

Avrupa Gençlik Derneði, Denizli ve Türkiye'nin tanýtýmýna
katký saðlamak ve atýklarýn geri dönüþümü konusunda toplumsal duyarlýlýðýný
arttýrmak amacýyla 'Atýktan Sanata Projesi'ni hayata geçirmeye hazýrlanýyor.
Avrupa Gençlik Derneði, ana sponsor Pamukkale Turizm olmak üzere; Denizli
Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Üniversitesi, TEMA Vakfý Denizli Ýl Temsilciliði,

Pamukkale Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, Denizli Valiliði ve Gençturun
destekleriyle hayata geçirilecek projede, 15 gün boyunca uluslararasý bir
ortamda dünyanýn farklý ülkelerinden gelecek olan gençler bir arada yaþayarak,
sanat eserleri üretmek, dil pratiðini artýrmak ve çeþitli etkinliklerde bir
araya gelecek. Avrupa Gençlik Derneði Baþkan Yardýmcýsý Doðukan Doðan, Eurodesk
Türkiye Yerel Temas Noktasý olan Avrupa Gençlik Derneði'nin 'Atýktan Sanata
Projesi'ne katýlmak isteyenleri aralarýnda görmekten mutluluk duyuracaklarýný
söyledi. Geri dönüþüm projesi ile sanat eserleri oluþturacak olan 15 ülkenin
gençlerinin Aðustos ayýnda Pamukkale'de buluþacaðýný belirten Doðukan Doðan,
"Dünyanýn En Büyük Geri Dönüþüm Heykeli Atýktan sanata From Waste To Art
Projesi'ne Türkiye'den 15 genç seçilecek. Avrupa Gençlik Derneði olarak Atýktan
Sanata Pamukkale Geri Dönüþüm Atölyesi projesi ile biz, dünya üzerinde önemi
hýzla anlaþýlmaya baþlayan atýklarýn geri dönüþümü konusunda toplumsal
duyarlýlýðý artýrmak, gençlerin aktif katýlýmýný saðlayarak takým çalýþmasý
kavramýný güçlendirmek, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgiyi çoðaltmak,
farklý kültürlerden proje katýlýmcýlarýný Denizli'de buluþturup, kültürümüzün
ve þehrimizin tanýtýmýna katký saðlamak istiyoruz.Farklý ülkelerden gelen 15
genç ile ülkemizdeki gönüllülerden oluþan toplam 30 kiþilik bir ekiple dünyanýn
en büyük geri dönüþüm heykelini yapacaðýz. Atýk plastik su þiþelerini
kullanarak gerçekleþtireceðimiz çalýþmanýn sonucunda Denizli ve ülkemizin simgeleri
arasýnda yer alan Pamukkale travertenlerini tamamen atýk malzemeler ile
oluþturacaðýz" dedi. Yapýlan tüm çalýþmalarý canlý olarak internet
siteleri üzerinden yayýnlayacaklarýný belirten Doðukan Doðan, 15-30 Aðustos
tarihlerinde gerçekleþtirilecek proje için katýlým kontenjanýnýn sýnýrlý
olacaðýný, katýlýmcýlarýn 15 gün boyunca kahvaltý, öðle, akþam yemekleri ve
konaklamalarýnýn karþýlanacaðýný ifade etti

.

15 gün boyunca uluslararasý bir ortamda dünyanýn farklý ülkelerinden gelmiþ gençler ile bir arada yaþayarak, sanat eserleri
üretmek, dil pratiðinizi artýrmak hem de yapýlacak geziler ve eðlencelere katýlýp unutulmaz bir yaz geçirmek istiyorsanýz Eurode
Türkiye Yerel Temas Noktasý olan Avrupa Gençlik Derneðinin Atýktan Sanata projesine katýlabilirsiniz.

Atýktan Sanata Projesi; Avrupa Gençlik Derneði, ana sponsor Pamukkale Turizm olmak üzere; Denizli Belediyesi Kent
Konseyi, Pamukkale Üniversitesi, TEMA Vakfý Denizli Ýl Temsilciliði, Pamukkale Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, Denizli Valilið
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Gençturun ortaklýðýyla gerçekleþecektir.

Geri dönüþüm projesi ile sanat eserleri yaratacak olan 15 ülkeden gençler gelecek ay Pamukkalede buluþuyor. Dünyanýn En Bü
Geri Dönüþüm Heykeli ATIKTAN SANATA FROM WASTE TO ART projesine 50 genç katýlacaktýr.

Proje Hedefi

Avrupa Gençlik Derneði olarak Atýktan Sanata Pamukkale Geri Dönüþüm Atölyesi projesi ile biz; dünya üzerinde önemi hýzla
anlaþýlmaya baþlayan atýklarýn geri dönüþümü konusunda toplumsal duyarlýlýðý artýrmak, gençlerin aktif katýlýmýný saðlayara
kavramýný güçlendirmek, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgiyi çoðaltmak, farklý kültürlerden proje katýlýmcýlarýný Denizlide
buluþturup kültürümüzün ve þehrimizin tanýtýmýna katký saðlamak istiyoruz.

Ne yapacaðýz ?

Farklý ülkelerden gelen 15 genç ile ülkemizdeki gönüllülerden oluþan toplam 30 kiþilik bir ekiple dünyanýn en büyük geri dönüþüm
yapacaðýz. Atýk plastik su þiþelerini kullanarak gerçekleþtireceðimiz çalýþmanýn sonucunda Denizli ve ülkemizin simgeleri arasý
alan Pamukkale Travertenlerini tamamen atýk malzemeler ile oluþturacaðýz. Ayný zamanda yapýlan tüm çalýþmalarý canlý olara
dünya tarafýndan internet sitemiz üzerinden yayýnlayacaðýz.
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