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MARLENA projesi üç aylık bülteni 

Ortak sınırlar. Ortak çözümler. 

Bu bülten Avrupa Birliği'nin finansal yardımlarıyla hazırlanmıştır. 

Bu bültenin içeriği sadece Green Strandja associationın sorumluluğundadır ve 

hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. 

 

 

MARLENA: Deniz ve nehir kirliliğinin giderilmesi üzerine yeni bir 

yaklaşım. eMS Ref No: BSB – 139 

MARLENA projesi kapsamında yapılan etkinliklerle; deniz ve 

nehirlerdeki kirlilik, deniz biyolojik çeşitliliğinin değeri ve genel 

çevrecilik hakkında yerel paydaşlarımız ve gençlerimiz bilinçlendirildi 

ve eğitildi. Projenin hedef kitlesi gençler, turistler, işletmeler, yerel 

topluluklar ve yetkililer, eğitim organizasyonlarıdır. Özellikle, gençler 

arasında sorumlu vatandaş ve çevresel davranışların geliştirilmesi 

vurgulanmaktadır. 
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2019’nun baharında Bulgaristan’da düzenlenen eko – 

  etkinliklerle yerel toplumun bilinci artırılıyor
 

 
 

 
 
 

 

  

Bulgaristan'da öğrenci, turist 
ve vatandaşların katılımıyla 2 
eko eylem gerçekleştirildi 
03 Mayıs 2019 
 

39 katılımcının katıldığı 
Primorsko kasabası 
yakınlarındaki Maslen nos 
Burnu, Mirius Plajı ve Shell 
Plajı'nın çevre temizliği. 
26 Haziran 2019 
 
Ahtopol rotası boyunca 
ulaşılması zor plajların 
temizlenmesi katıldığı Veleka 
nehrinin ağzına 

20 katılımcı 

Green Strandja tarafından organize edilen 
gönüllüler 4 bölgeyi temizledi ve Karadeniz 

kıyısında, Güney Doğu Bulgaristan'da 1,5 tondan 
fazla atık topladı 
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Karadeniz Havzasındaki işbirliği ve atık yönetimi için 
 iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

 

 
 
 
 
 
 
 

Kırklareli Yerel Yönetimler Katı Atık 
Tesisleri İnşaat ve İşletme Birliği 

(KIRK KAB), Türkiye 
 

 

 
 
 

Sıfır atık projesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Türkiye 

Her birimiz atık yaratıyoruz: evde, okulda, 
işte, sokakta. 
 
Bu nedenle, atık yönetim sisteminin sonuçları 
esas olarak kullanıcılarının sorumluluk 
derecesine ve farkındalığına bağlıdır. 
 
Karadeniz Havzası bölgesinde Atık Yönetimi 
için İyi Uygulamalar El Kitabı, Türkiye, 
Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna'daki 
yerel yetkililer, iş ve sivil toplum 
kuruluşlarının iyi yönetişim uygulamaları ve 
yaklaşımlarını sunmaktadır. 
 
Denizlerde ve nehirlerde atıkların 
azaltılmasına yol açan yaklaşımlar ve 
projelerin yanı sıra ayrı atık toplama 
sistemlerinin tanıtılması ve "atıklarla 

mücadele" den hammadde yönetimine geçiş 
yapan projelere odaklanmaktadır. 
 
Bu hedeflere ulaşmak için, atık toplama 
organizasyonunu değiştirmek, etkili bir eğitim 
kampanyası başlatmak ve güvenli yatırımlar 

yapmak gerekir. 
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Romanya, Galati'de ATIK YÖNETİMİNDE İYİ 
UYGULAMALAR REHBERİ hakkında yerel paydaşlarla 
toplantılar. 

 
 
 
 
 

Galati'de 20-22 Haziran 2019 tarihleri 
arasında 3 gün boyunca Halkın Katılımı 
Toplantısı yapıldı

Döngüsel bir ekonomide Avrupa plastik 
stratejisinde belirtilen önceliklere ulaşmak için, 
Bulgaristan ve Romanya'da aşağıdaki öncelikli 
konular üzerinde bir dizi yapılandırılmış önlemler 
görüşüldü:  

 Plastik geri dönüşüm potansiyeli ile ekonomik 
yönlerinin ve kalitesinin iyileştirilmesi; geri 
dönüştürülmüş plastiklere olan talebi teşvik 

etmek; daha iyi ve daha uyumlu bir toplama 
ve ayrıştırma, 

 Kamusal alanda plastik atıkların azaltılması 
ve atık bertarafı: tek kullanımlık ürünlerin 
kullanımını ve deniz atıklarını azaltarak 
çevrede plastik atık oluşumunu önlemek; 
biyolojik olarak çözülebilir özelliklere sahip 
plastikler için açık bir düzenleyici çerçevenin 
oluşturulması; mikro plastiklerin mevzuatla 
düzenlenmesi; 

 İnovasyon ve yatırımın döngüsel çözümlere 
yönlendirilmesi; 

 Eylemi küresel olarak değerleme. 
 

Bulgaristan ve Romanya'da inşa edilen Entegre 
Atık Yönetim Sistemleri El Kitabında sunulan en 

iyi uygulamalar arasındadır 

Galati'de 20-22 Haziran 2019 tarihleri 
arasında 3 gün boyunca Toplantı 
yapıldı. Katılımcılar MARLENA 
ortaklarının atık yönetimi için uygun 

bir çalışma aracı sağlama çabalarını 
memnuniyetle karşıladılar ve 
MARLENA'nın uyguladığı toplumu 
bilgilendirme faaliyetlerini 

desteklediler. MARLENA etkinlilerinde 
plastiğin doğal ortamları boğduğu ve 
biyolojik çeşitliliği tehlikeye soktuğu 
konusunda farkındalığın artması 

sağlanmıştır.  
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Sorumluluk oluşturma ve farkındalığın arttırılması için  

tanıtım malzemelerin tasarımı, hazırlanması  

ve dağıtımı   
Karadeniz Havzasında Atık Yönetimi İçin İyi Uygulamalar Rehberi Bulgarca, Türkçe, 
Rumence, Ukraynacaya çevrildi 

 
 
 
 
 
 
 
 
R
e
h

Rehber, Malko Tırnovo belediyesi tarafından 1000 kopya halinde Bulgarca olarak 
basılmış ve şimdiye kadar Bulgaristan'da düzenlenen etkinliklere yerel kurumlar ve 
katılımcılar arasında dağıtılmıştır.  
 
 

Sorumlu bir vatandaş 
olmak rehberi; gençlere, 

turistlere ve yerel 
topluluklara yönelik 

hazırlanmış ve su kirliliği 
konusunda önemli bilgiler 

içeren bir rehberdir. 
Moldova, CCE Cahul 
tarafından 5 dilde 

tasarlanmış ve basılmış ve 
Karadeniz bölgesinde 
yaygınlaştırılmıştır. 

Bulgaristan’ın Petrova niva 
bölgesinde yapılmış olan 

eko kamp 
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