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Ortak projemize başlıyoruz
MARLENA: Deniz ve nehir kirliliğinin giderilmesi üzerine yeni bir
yaklaşım. eMS Ref No: BSB - 139

5 farklı ülkeden altı ortak, ENI Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği
programı 2014-2020 aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
MARLENA projesinin uygulanması için kaynaklarını ve bilgilerini bir araya
getiriyor.

SU KİRLİLİĞİ
ile
MÜCADELE

Bu bülten Avrupa Birliği'nin finansal yardımlarıyla hazırlanmıştır.
Bu bültenin içeriği sadece CCE 'nin sorumluluğundadır ve hiçbir
şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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İkinci uygulama döneminde; çevre,
nehirler, plajlar, turistik yerler, orman
alanları durumu hakkında, düzenlenen
gönüllü çevre etkinlikleri hakkında bilgi
sunmak ve paylaşmak için çevrimiçi bir
platform oluşturuldu. Platform beş dilde
mevcuttur – Türkçe, Bulgarca, İngilizce,
Romence ve Ukraynaca.
Platformun sahip olduğu özellikler:
 Projenin hedef alanlarını
gösteren interaktif harita;
 Kirli / temiz bir yer hakkında
bilgi yayınlamak, fotoğraf
yüklemek veya hesap
oluşturduktan sonra bir etkinlik
düzenlemek olasılığı
sunmaktadır;
 Çevreci gönüllülerin motive
edilmesi için etkinlik bilgileri
sunumu;
 Belirli bölgelerden paylaşımların
yayınlanması - kirlenmiş /
temizlenmiş yerleri / ekonomileri
hakkında bildirim almak için kayıt
olma imkânı sunmaktadır.
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Aktivitelerimiz
Projenin 5 uygulama alanlarında çevre kirliliği ve çevrenin korunması
hususunda ilgili yereldeki mevzuat, işbirlikleri ve ortak çalışmaları
hususunda araştırma yapıldı. (Bulgaristan-PP2, Türkiye, Romanya,
Moldova ve Ukrayna). Araştırma sonuçları analiz belgesiyle yerel dilde
hazırlandı. Ortak araştırma analiz belgesi de İngilizce olarak çevrimiçi
projenin web-platformunda yayınlandı: www.marlenablacksea.eu
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Her bir ortak tarafından bir günlük yerel paydaşlarla (kamu kurum ve
kuruluşları, denetim kurumları, sektörel kuruluşlar, üniversite temsilcileri ve
özel sektör) toplantı düzenlendi;
 Bulgaristan – 27 Şubat 2019 tarihinde, Burgaz şehrinde
 Romanya – 28 Şubat 2019 tarihinde, Galati şehrinde
 Bulgaristan – 28 Şubat 2019 tarihinde, Malko Tarnovo şehrinde
 Moldova – 22 Mart 2019 tarihinde, Cahul Belediye binasında, Cahul
 Türkiye – 26 Mart 2019 tarihinde, İğneada/Demirköy’de
 Ukrayna – 28 Şubat 2019 tarihinde, Odesa şehrinde
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Moldovalı proje ortağımız tarafından gençlere, turist ve yerel vatandaşlara
yönelik su kirliliği konusunda ‘Sorumlu Vatandaş Olmak’ konulu uygulama
rehberi hazırlanacaktır. Rehberde değişik kaynaklardan derlenmiş atıkların
yönetimi, atıkların azaltılması, kirlilik türleri, oluşan kirlilik konusunda olan
önemli bilgiler, öneriler ve iyi uygulamaları içermektedir (özellikle su kirliliği
konusunda). Bu gençlere, turist ve yerel vatandaşlara yönelik hazırlanmış ve
nasıl daha sorumlu bir vatandaş olunur, su kirliliği neden oluşmaktadır ve
çevremizi nasıl tehdit ettiğimizi anlatan bir rehberdir. Rehber kitapçığından
yerel dillerde hazırlanıp tüm paydaşlara dağıtılacaktır.
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Doğayı öldüren kirlilik
Atık nedir?
Atık (veya atıklar) bunlar istenmeyen veya kullanılamaz malzemedir. Atık,
birincil kullanımdan sonra atılan veya değersiz, kusurlu ve kullanması imkânsız
herhangi bir maddedir. Atıklar hanelerimizde, ofislerimizde, okullarımızda,
hastanelerimizde ve sanayide üretilmektedir. Hiçbir toplum atık imhasıyla
ilgili günlük sorunlardan bağışıklık kazanmaz. Yaşam döngüsünün doğal bir
parçası olarak atık, herhangi bir organizma çevreye madde olarak geri
döndüğünde meydana gelir. Bununla birlikte, insanlar doğal geri dönüşüm
işlemlerinin kapasitesini aşırı yükleyebilecek ek bir kalıntı üretir, bu nedenle
estetik, sağlık veya çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için bu atıkların
yönetilmesi gerekir.

Sıvı atıklar
Sıvı atık örnekleri arasında evlerden yıkama,
sanayide temizlik için kullanılan sıvılar ve atık
deterjanları bulunur.
Katı atık
Katı atık, ağırlıklı olarak, evlerimizde ve diğer
yerlerde yaptığımız herhangi bir çöp, hafriyat ve
atıklardır. Bunlara eski araba lastikleri, eski gazeteler,
kırılan mobilyalar ve hatta yiyecek atığı dahildir.
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Deniz kirliliğin etkileri
Deniz çöpü sadece çirkin değildir - okyanus ekosistemlerine, vahşi
hayata ve insanlara zarar verebilir. Mercan resifleri ve altındaki türlerine
zarar verebilir ve okyanusun yabani yaşamını karıştırıp bozabilir. Bazı deniz
canlıları çöpü yutar ve boğulur veya aç kalır. Tıbbi atıklar (şırıngalar
gibi), keskin nesneler ve büyük çöp parçaları insanlar için doğrudan
tehdit oluşturabilir. Deniz atıkların ekonomik etkisinin önemli olduğu
düşünülmektedir.
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Deniz kirliliğin azaltılması için sen ne yapabilirsin?

Bir toplumun vatandaşları olarak atıklarımızı sürdürülebilir bir şekilde
yönetme sorumluluğumuz var. Hükümetin kanalizasyon arıtma tesisleri ve
yöntemleri ile ilgili politikaları konusunda katı olduğunu görmemize rağmen,
su kirliliğini önlemek için bireysel olarak yapabileceğimiz birçok şey var.

EN ÇOK TERCİH EDİLER
ATIKLARIN OLUŞUMUNU ÖNLEMEK

ATIK HİYERARŞİ

ATIKLARI AZALTMAK
ATIKLARI TEKRAR KULLANMAK
ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜR
ATIKLARI KURTARIN (ENERJi İÇİN)
ATIKLARI DÜZELTMEK (TEHLİKELİ
ATIKLAR DAHİL)
ATIKLARI DEPOLAMAK

EN AZ TERCİH EDİLEN
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Ne yapmayı planlıyoruz

Çok kısa zaman içerisinde ‘Sorumlu bir vatandaş olmak’ gençlere,
turist ve yerel vatandaşlara yönelik rehberin yayınlanması
planlanmıştır.
Moldova, Romanya ve Ukrayna’da 2019’un yazında Nehir ve Deniz
Kıyı temizlik kampanyalarımızı başlatacağız.
2019’un yazında Bulgaristan’da eko etkinliklerin ve çocuk ve
gençlere yönelik Uluslararası eko kampın yapılması planlanmıştır.
Türkiye, Romanya, Ukrayna ve Moldova’da yerel eko kamplar
yapılacak. Malko Tarnovo belediyesi tarafından bilgilendirme
kampanyası yapılacak.
Eylül 2019’da Ukraynalı ortağımız tarafından yerel paydaşların
katılımıyla Uluslararası Çalıştayın düzenlenmesi planlanmıştır.
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Cahul Ecological Counseling Center, Republic of Moldova (PP4);
21. Mateevici Str. 3900 Cahul - Moldova Phone: +373 29 92 14 78
Proje koordinatörü: Artur Nebunu
E-mail: cce_cahul@yahoo.com
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