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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 Sürdürülebilir Kalkına Derneğin Prut - Tuna  Galats 
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  

Sınır Ötesi İşbirliği projesidir ve 

kamuoyu oluşturma ve nehirlerin ve 

denizlerin kirlenmesiyle ilgili 

farkındalığın arttırılmasını hedefler. 

Proje deniz ortamına ve biyolojik 

çeşitliliğe önem vermektedir.  

MARLENA  

Proje, iyi komşuluk ve Karadeniz 

havzasının koruma alanlarında olan 

nehirlerin ve deniz suların temizliğine 

yöneliktir.  

MARLENA  

Bu Karadeniz’de ve iç sularda, koruma alanları ve doğal alanların kirliliğe karşı 

ortaklaşa korunması ile ilgili bir girişimdir. Projenin tüm 5 hedef alanı (Türkiye- 

Demirköy, Galats- Güneydoğu Romanya, Istranca ve Malko Tarnovo- Bulgaristan, 

Kahul-Moldova ve Odesa – Ukrayna) Karadeniz Havzasında yer almaktadır ve zengin 

doğal, biyoçeşitliliğe sahip olup, yüksek turistik potansiyele sahiptir.    

MARLENA  

Beş ayrı ülkeden altı ortak kurum ve kuruluş kendi imkanlarını ve bilgilerini birleştirip 

Avrupa Birliğin Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programından yararlanıp 

ortaklaşa ‘Temiz nehirler ve denizler’ amacına ulaşmak için çalışmaktadır. Marlena 

projesi sulak alanlarındaki kirliliğe karşı mücadele etmeye yönelik uygulanmaktadır.  

Bu 5. Proje bülteni proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan tematik konferansların 

tanımına yönelik hazırlanmıştır. (A.T1.4 и D.T1.4.1). 
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Bir Günlük Tematik Konferans (A.T1.4, D.T1.4.1) 

Romanya’da gerçekleştirilen konferans 

3.proje ortağın 2019 yılın sonunu ve o yıl 

içerisinde elde edilen başarıların tanıtımı 

için özel bir fırsattı. 16 Aralık 2019 

tarihinde Galati Doğa Bilimleri Müzesinde 

projenin sonuçlarını sunan bir stant ile 

tematik konferansın Romanya’da 

geçekleştirilmiş oldu. Konferans 2019 

yılındaki faaliyetlerin sonuçlandırılması 

onların tanıtımı,  

 

 

 

 

 

 

 

 

hazırlanmış olan rehberin sunumu, 

gerçekleştirilen temizlik etkinliğin, ve benzeri 

faaliyetlerin tanıtımını içermektedir.  

Etkinliğe 39 kişi katılım sağladı (29 kadın ve 10 

erkek). 
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D.T1.4.2 – Uluslararası Yuvarlak masa Etkinliği – Ukrayna  

3. proje ortağı Ukrayna’da gerçekleştirilen D.T. 1.4.2 Uluslararası Yuvarlak Masa 

Etkinliğine katılım sağladı. Etkinliğe 3 paydaşın da katılımı sağlandı: Sınır Ötesi İşbirliği 
Derneği'nden Sayın Carmen KOSTAY, "Aşağı Tuna" - Tuna Nehri üzerindeki askeri atık, 
Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan Bayan Lilyana KORNEA - Çevre Koruma Örgütü - Plastikler 
İçin Bir AB Stratejisi döngüsel ekonomi ve Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan Gabriel Christian 

GEORGE - Galati - Güneydoğu Bölgesi Altyapı Bölge Müdürlüğü - "Entegre Romanya'nın 
güneydoğu bölgesindeki atık yönetim sistemi ".  

 
Flag Galati iki eko faaliyeti gerçekleştirdi: 
Zatun Gölünde (28 Eylül 2019) ve Bratez 
Gölünde (13 Ekim 2019). ‘Romanya’da eko 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi’ faaliyeti 
AT.3.5. bir dizi ekolojik ve sorumlu davranışı 

tetikleyen teorilerini birleştirecek faaliyetler, 
biyolojik çeşitliliği, doğal çevreyi etkileyen 
atık türlerin tanımı, çevreyi korumaya yönelik 
araştırma, oyun ve eylemler gibi unsuları 

içerme
ktedir.  

Sürdürülebilir kalkınma derneği tarafından 
düzenlenen ‘Romanya’da eko kampı’ etkinliğin 
amacı:  

Kirliliğin yarattığı olumsuz etkiler konusunda 
genç nesil arasında farkındalığın artırılması,   

Doğaya sorumlu davranışın geliştirilmesidir. 
Etkinlikte Zatun’da 11, Brates’te 12 kişi 

katılım sağladı. 
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3. Proje Ortağı olan Sürdürülebilir kalkınma derneği – Prut – FLAG Galati, 3-4 Aralık 
tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Konferansa ‘2020’den sonra: Değişen 

Dünyada Yerel Eylemler’ katılmaya davet edildi. FLAG Glati CLLD # 2020 MARLENA 
projeyle ‘Yeşil olalım’ alanında en iyi uygulama ve proje için birincilik ödülü aldı. FLAG 
Galati ve MARLENA projesi ödülünü Virginijus Sinkevičius, Avrupa Birliği Çevre, Okyanuslar 
ve Balıkçılıktan sorumlu komiserinden aldı.  
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Demirköy’de Tematik Konferans Organizasyonu  
 

‘Atıkların yönetimindeki iyi 
uygulamaların paylaşımı’ konulu 

tematik konferans 19 Ekim 2019 
tarihinde, Demirköy Belediyesi 
tarafından gerçekleştirildi.  
Toplantıda birçok yerel paydaş kamu 

kurum ve kuruşların temsilcileri yer 
aldılar: Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğünden, Kırklareli Milli Parklar 
Müdürlüğü, İğneada Liman Müdürlüğü, 

Kırklareli İl Özel İdaresi ve diğer. 

Toplantı esnasında yerel yönetimler ve 
kuruluşlar atıkların yönetimi hususunda 

olan uygulamalarının tanıtımını 
yaptılar. Toplantı esnasında Türkiye ve 
diğer ülkelerde uygulanmakta olan iyi 
uygulamaların da tanıtımı yapıldı. 

Toplantıda proje kapsamında 
hazırlanmış olan ve beş ayrı ülkede 
atıkların yönetimi ve geri dönüşümü ile 
ilgili iyi uygulamaları tanıtan 

kitapçıkların sunumu da gerçekleştirildi.  
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26 Ağustos 2019 tarihinde Burgas’da bir günlük ‘Atıkların yönetiminde iyi uygulamaların ve 
Karadeniz Havzasında yapılmış olan araştırmanın açıklamaları’ konulu tematik konferansı 

gerçekleştirildi. 26 katılımcıya bölge yapılmış olan araştırmanın, elde edilen sonuçları ve 
temel kirleticilerin listesi ve yereldeki atıkların giderilmesi için yapılması gereken konular 
hakkında bilgi sunuldu.  
Yeşil Istranca Derneği tarafından davet edilen konuşmacılar ve uzmanlar tarafından 

Yuvarlak masa etkinliğine katılım sağlandı ve Istranca Milli Parklarda yapılan eko 
aktivitelerin, Burgas Gölündeki doğa etkinliklerin ve Burgas gençlerini kapsayan farkındalık 
faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.   

Malko Tarnovo kasabasında 21 Ağustos 

2019 tarihinde 41 katılımcı ile Tematik 
konferansı gerçekleştirildi.  
Toplantıda yapılan araştırmaların 
sonuçları, hazırlanmış olan iyi uygulamaları 

içeren kitapçığın ve nehir ve deniz 
sularındaki kirliliğin azaltılması ve 
önlenmesi hususunda yapılması gereken 
adımların tanıtımı yapıldı.  
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Odesa Ukrayna’da IMPEER – Ulusal Bilim Akademisi Ukrayna ve Pazar sorunları ve 

Ekonomik ve Ekolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tematik 
konferans etkinliği 

   
Toplantı 17 Eylül 2019 tarihinde, Odesa 

şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda 
yapılan araştırmaların sonuçları, 
hazırlanmış olan iyi uygulamaları içeren 
kitapçığın ve nehir ve deniz sularındaki 
kirliliğin azaltılması ve önlenmesi 
hususunda yapılması gereken adımların 
tanıtımı yapıldı. Konferansın konuları 
aşağıdaki gibiydi: 

- MARLENA, BSB139 projenin 
tanıtımı, 

- Geçen yıl içerisinde elde edilen 
proje sonuçların sunumu (Ukrayna), 

- Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi,  

Bölgesel atık yönetimi planların yapımı, 
Ulusal su kaynakları izleme programın 
tanıtımı, su kaynakları koruma 
faaliyetlerin açıklanması, 

- BSB 257, ‘Zero Waste Strategy – 
Acieving Favorable Environmental Status’ 
Karadeniz Havzası Programından 

desteklenen projenin tanıtımı,  
- Avrupa Standartlarına uyan 

çevre eğitim serilerin hazırlanmasında 

kullanılan yöntemlerin tanıtımı,  

- Bilimsel yöntemlerle modern 
koşullarda nehir ve deniz suların kirlilikten 
arındırılmasında STK’ların rolü, 

- ‘Aşağı Tuna’ bölgesinde ‘Temiz 
Şehir’ EaPTC Moldova- Ukrayna programı 
kapsamında verimli atık yönetimi 
konusundaki kapasite arttırma çalışmaların 
açıklanması, 

- ‘AB Uluslararası EMBLAs Plus ve 
MARLITER Projelerin Karadeniz 
Havzasındaki yerel sorunlara yapmış 
oldukları katkıların sunumu. 
21 kişinin katılımı sağlandı ve toplantıda 
önemli karar belgesi hazırlandı: Deniz ve 
nehir suların kirliliğin azaltılmasına yönelik 
Odesa şehrin deniz kıyıların kullanımı 

konusunda çalışma grubu belirlendi. 
Çalışma grubu tarafından hazırlanan karar 
belgesi Odesa Belediye meclisine 
sunulacaktır. 
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Yuvarlak Masa Etkinliği – Ukrayna, Odesa 

 
Etkinlik 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde, 
Ukrayna’nın Odesa şehrinde yer aldı. 
Yuvarlak masanın amacı proje hedef 

ülkelerinde yapılmış olan araştırmaların 
açıklanması ve devamında yapılması 
gerekenler hakkında paydaşlarla bir araya 
gelinmesidir.  

Toplantıda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, 
Ukrayna ve Moldova’dan çevre konularında 
çalışan yerel paydaşların temsilcileri katılım 
sağlayıp, bölgedeki kirliliğin azaltılmasında 

yaptıkları uygulamalar tanıtıldı. Toplantıda 
faklı kirlilik türleri ve onlara yönelik 
uygulanan farklı yönetim ve yok etme 
yöntemleri konuşuldu.  

Toplantı sayesinde farklı ülkelerden gelen 
katılımcılar bölgede uyguladıkları atık 
yönetimi yöntemlerini paylaştılar.  

 

 
 

IMPEER tarafından deniz ve nehir suların 
kirliliğin azaltılmasına yönelik Odesa şehrin 
deniz kıyıların kullanımı konusunda çalışma 

grubu belirlendi. Çalışma grubu tarafından 
hazırlanan karar belgesi Odesa Belediye 
meclisine sunulacaktır. 
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