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MARLENA: Deniz ve Nehir Atıkların Temizlenmesinde 
 Yeni Yöntemler Projesi, BSB – 139 

MARLENA projesinde yapılan yatırım faaliyetleri 

MARLENA projesi vatandaşlar ve gençler arasında vatandaşlık ve ekolojik davranış, çevresel 

sorumluluk bilincinin geliştirilmesine özel önem verdi. Atık sorunlarının çözümü için uluslararası 

‘İyi’ uygulamaların incelenmesi ve Malko Tırnovo ve Demirköy’de bu yönde bazı yatırım 

çalışmaları yapıldı. MARLENA projesi kapsamında atıkların yönetimi ve bertaraf edilmesi 

hususunda olumlu koşulların yaratılması ve yasadışı atık alanların çevre etkileri önlenmesi ve bu 

alanların temizlenmesi hususunda yatırım faaliyetleri uygulandı. Malko Tırnovo ilçesinde atıkların 

ayrıştırılmış olarak toplanması için yatırımlar hayata geçirilmiş ve vatandaşların bu yöntemi 

kullanması hususunda adımlar atılmıştır.   
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Malko Tırnovo ilçesinde atıkların ayrıştırılmış olarak 

toplanmasına yönelik MARLENA projesinde yatırım 

yapılması  

Malko Tırnovo belediyesinde depolanan 

atıkların yaklaşık %40 şunlardır: kağıt, 

karton, plastik, cam ve metal. Bu  ayrı 

toplanabilecek olan büyük miktardaki 

atığın ayrıştırılmış olarak atık toplama 

sistemine girmesi için belediyeyi 

harekete geçirdi ve bu şekilde atıkların 

kontrolsüz çevreye atılması önlendi. 

 

Malko Tırnovo belediyesinde çöplerin 

ayrıştırılmış olarak toplanmasına 

yönelik bir uygulama bulunmuyordu. 

Belediyenin atık yönetimi programında 

yapılan SWOT analizinde zayıf tarafı 

olarak: ‘belediyede geri 

dönüştürülebilir olan atıkların 

ayrıştırılmış olarak toplanmasına 

sistem kurulmamış olması’ ve 

tehditlerden birisi de ‘yetersiz 

dönüştürülebilir atığın toplanması’ 

belirtilmiştir. Bu tespitler belediye 

tarafından mevcut projenin 

uygulanması için başka bir neden 

olmuştur.  
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Malko Tırnovo’da yapılan yatırım ve 

tedarik  faaliyetleri  

Yatırımın temel amacı Entegre Atık 

Yönetim Sistemin uygulanmasıyla  

Malko Tırnovo’nun sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması. Bu sistem 

sayesinde bölgede oluşan atıkların 

yarattıkları çevresel etkilerin azaltılması,  

atıkların kaynak olarak kullanılması 

hususunda verimliliğin arttırılması ve 

kirleticilerin sorumluluklarının arttırılması, 

atık yönetimi alanında yatırımların teşvik 

edilmesini sağlayacaktır.  

 

Amaçlar: 

- Atıkların zararlı etkisini azaltmak,  

- İhtiyaç duyulan yapıların ve ağın 

oluşumu için uygun koşulların 

oluşturulması ve geri dönüştürülen ve 

tekrardan kullanılabilecek atıkların 

miktarı arttırılması, vatandaşlara ve 

çevreye oluşan riskin azaltılması, 

- Atık yönetimin temiz ve güvenli ortamın 

sağlanması, 

- Atık yönetimini uygulamak için halka 

önemli rol biçilmesi, 

- 2020 yılında kağıt, metal ve plastik ve 

cam atıkların %50 geri dönüşüm ve geri 

kullanım için hazır olması.  
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Malko Tırnovo’da yapılan yatırım ve 

tedarik  faaliyetleri  

9 adet ayrı atık toplama 

alanların inşaatı – alanların 

temeli dökülmesi ve ihtiyaç 

duyulan ‘Bob’ tipi 

konteynerler için stantların 

tedariki.  

 

27 adet 1.1 m3 kapasiteli 

‘Bob’ tipi konteynerlerin 

tedarik edilmesi. Her bir 

alana 3 adet konteyner 

konulacaktır – sarı, yeşil ve 

mavi sırayla kağıt ve 

karton, plastik ve cam 

atıkları için. 

Ayrıştırılmış atıkların 

toplanması için bir adet çöp 

taşıma kamyonu 

alınacaktır.   
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Malko Tırnovo Belediyesinde Büyük Ölçekli “Çöp karşılığında Kitap" 

Ayrı Atık Toplama Kampanyası düzenlendi. 17-27 Ağustos 2019 

‘Daha Yeşil ve Mavi Düşünelim’ Sanat Atölyesi 
için çok güzel resimler çizildiler. Resimler 
‘Atıkları Geri Dönüşüm için ayrıştırılmış olarak 
toplayalım’ konulu sergide kullanıldı.  

Malko Tırnovo Yuriy Gagarin ana 
okulunda ‘Ayrıştırılmış Çöp Toplama’ 
etkinliği yapıldı.  

‘Istranca El Yapımı’ – çocukların 
atıklardan yeni tasarımlar yapma 
yaratıcılığından ilham alan bir 
atölye düzenlendi. Çocuklara 
hediyeli ayrı toplama etkinlikleri 
yapıldı.  
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TÜRKİYE’DE YATIRIM 

FAALİYETLERİ  

Türkiye’deki yatırım faaliyetlerin amacı Demirköy ilçe 

merkezinde izinsiz atıkların ortadan kaldırilması ve atık 

alanın temizlenmesi için 200 m uzunluğundaki dere yatağın 

temizlenmesi ve uygun peyzaj çalışmalarıyla yeni rekreasyon 

alanın oluşturulmasıdır.  
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Mayıs 2019'da başlayan çalışmalar Haziran 2020'de tamamlanacaktır.  

Şehir merkezinde yapılan ciddi inşaat çalışmalarıyla yağmur suların 

toplandığı çatak alanında özel borularla suların toplanması ve toprak 

altına alınmasıyla temiz nehir suların kirleticilerden uzaklaştırılması 

sağlanmıştır.  

Nehir yatağının üzerindeki zemin, Demirköy'ün yerel halkı ve 

ziyaretçileri için çekici bir alana dönüştürüldü – alanda çocuk oyun 

parkı ve dinlenme alanları oluşturuldu.  

Kentin içinden geçen nehir suları, doğanın korunması açısından 

büyük öneme sahiptir, çünkü  

Bu suların bölgede bulunan Bulanık dereye akıp, oradan da 

İğneada’nın önemli Longoz ormanlarını aşıp, doğrudan Karadeniz’e 

dökülmektedir. Bu ormanların doğal yaşam alanın korunması çok 

önemlidir. Bu Ormanlar sadece Türkiye için değil tüm Avrupa için 

ender bulunan bir doğal değerdir.  
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Demirköy’de yapılan inşaat çalışmalarıyla çok önemli sonuçlar 

elde edildi. Çöplerin suya ulaşması engellendi ve Bulanın derenin 

evsel atıklarla kirlenmesi engellenmiş oldu.  

 

Aynı zamanda yerel vatandaşlar ve ziyaretçiler yeni dinlenme, 

oyun ve güzel vakit geçirebilecekleri alan kazandılar.  

 

Demirköy’deki yapım işleri alana 50 adet bilgilendirme levhaların 

konulmasıyla sonuçlanmış olacaktır. Bilgi panolarında toplumun 

çevreye duyarlı olması, doğanın korunması için çöplerin 

ayrıştırılmış olarak atılması, su kaynakların kirleticilerden 

korunması gibi notlar yer alacaktır.  
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Ortak Operasyonel Program Karadeniz Havzası 2014-2020 
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Karadeniz Havzası 2014-2020 Ortak Operasyonel Programı, Avrupa 
Komşuluk Aracı aracılığıyla Avrupa Birliği ve katılımcı ülkeler: Ermenistan, 

Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, 
Türkiye ve Ukrayna tarafından ortak finanse edilmektedir. 

Malko Tırnovo Belediyesi  
3, Malkotarnovska komuna Str. 8162 Malko 
Tarnovo, Bulgaria 


