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

MARLENA, Karadeniz havzasındaki kıyı ve nehir sularını 

temizlemek için sınır ötesi kampanyaların tanıtımına ve 

uygulanmasına toplum bilincini güçlendirmeyi ve yerel 

halkları dahil ederek  bu alandaki kirliliği azaltmak ve 

ortadan kaldırmak için iyi uygulamaları paylaşmayı 

amaçlamaktadır.  
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İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

23 -24 Ocak 2021 , Malko Tırnovo Belediyesi  

 

Mobil merkezleri ve 
ayrıştırılmış olan atık 
miktarını tartan 
sistemlerin tanıtımı – 
Burgas, Bulgaristan.  

Biyoçeşitliliğe ve alternatif turizmin gelişimi 
için iyi örnek olan Vaya Doğa parkı: kullan ve 
koru. Bu cihaz Vaya Gölü için koruyucu ve 
destekleyici ‘rezervuar’ rolü oynamaktadır.  
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Proje ekibi üyeleri ve yerel paydaşlar, yerel atık yönetimi 

ve atıkların yeniden kullanımda en iyi uygulamaların 

yerinde ziyareti Kırklareli Bölgesi / Türkiye  
  

  

İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

26-27 Ocak 2021 , Demirköy Belediyesi tarafından Kırklareli / Türkiye’de 
yerel iyi uygulamaların ziyareti yapıldı  
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Demirköy’de ek yatırım faaliyetleri  

Demirköy’de proje sonuçlarının 
sürdürülebilirliği ve güvenliğin sağlanması 
için Demirköy Belediyesi tarafından ek 
yatırım faaliyetleri gerçekleştirildi.  
Demirköy’de yapılan rekreasyon alanın 
güvenliği için ek çit yapıldı, alana iki 
tuvalet kabini, koruma görevlisi için bir 
kabin ve alanın güvenliği için video 
gözetimi sağlandı.  
Ayrıca, Belediye tarafından yapılan 
rekreasyon alanındaki yeşil alan ve yeni 
dikilen ağaçlar için sulama sistemi 
kuruldu.  
Ek yatırım faaliyetleri Ocak ayın sonunda 
resmen tamamlanmış oldu ve alanın resmi 
açılışı projenin kapanış toplantısı 
etkinliğinde 12 Şubat 2021 tarihinde 
yapıldı. Demirköy'ün vatandaşları ve 
ziyaretçileri için proje kapsamında yeni 
rekreasyon alanı oluşturulup, aynı 
zamanda alandaki yasadışı çöplük alanın 
temizlenmesi ve çevrenin kirleticilerden 
korunması sağlanmış oldu.  
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1 Şubat       Malko Tırnovo Belediyesinde İyi Uygulamaların Ziyareti  

Çalışma ziyaretlerinin amacı, Malko 
Tırnovo'da uygulanan yatırımın 
sonuçlarının gösterilmesi, ayrıca 
Istranca Milli Parkında kirlilik ile 
ilgili sorunların çözümünde  
kullanılan iyi örneklerin yerinde 
görülmesidir. Malko Tırnovo 
yakınlarındaki bir fotovoltaik parkı 
ziyareti, Malko Tırnovo atık 
havuzunda ıslah edilmiş arazi 
üzerine inşa edilmiştir. 

İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

Faaliyet: Yerel ilgili kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi. 
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İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

4-5 Şubat       Ukrayna’da İyi Uygulamaların Ziyareti  

Etkinlik 4 Şubatta Vilkovo şehrinde yapıldı. Proje sonuçlarını 
açıklayan bir sunum gerçekleştirildi ve Odesa bölgesindeki atık 
yönetiminde en iyi uygulamalar konusunda kamuoyunda 
farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi. Vilkovo şehrinde 
atık işleme tesislerine ziyaret yapıldı. Vilkovo kasabasında 
kanalizasyon arıtma tesisleri inşaatı, Kiliyskiy ilçesi için sağlanan 
Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edildi. Hibe, “Envanter, 
değerlendirme ve etkinin azaltılması” projesinin uygulanmasıyla 
Ukrayna'nın Aşağı Tuna bölgesindeki antropojenik kirlilik 
kaynakları, Romanya ve Moldova Cumhuriyeti” (Avrupa 
Komşuluğu ve Ortaklığı) Cihaz - MIS VB KODU 995) kapsamında 
sağlandı.  
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İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

5 Şubat'ta Odesa'da paydaşlarla yapılan ziyaretlerde insanların yaşam 
kalitesini önemli ölçüde artıracak çevresel uygulamalarla tanışmış olundu.  
En iyi uygulamalar konulu film Piyasa Sorunları ve Ekonomik ve Çevresel 
Araştırmalar Enstitüsü Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Boris Burkinsky, 
Enstitü Müdürü tarafından bir konuşma ile izlendi. Etkinlikte Odesa Belediye 
Başkanı Gennady Trukhanov, belediyenin çöp depolama alanında katı atıkla 
benzersiz bir buhar-gaz odasının çalışması hakkında bilgi sundu.  
Sadece 4 ayda inşa edilen tesis, yılda 12 milyon metreküp çöp gazı kullanıp, 
yaklaşık 70 bin kilovat elektrik sunacaktır. Ucuz elektrik elde etmenin yanı sıra 
buhar-gaz tesisinde atmosfere zararlı emisyon miktarını ve depolama 
alanında çıkan yangın riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca başka iyi 
uygulamaların da yerinde ziyareti yapıldı.  
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İyi Uygulamaların Yerinde Görülmesi Faaliyetleri  
 

9-10 Şubat       Çevrimiçi Ziyaretler, Paydaşlar için ‘Karadeniz Havzasında 

Atık Yönetiminde İyi Uygulamaların’ Konferansı gerçekleştirildi 

GÜN 1: 
Panel 1: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Kırklareli / Türkiye 
Panel 2: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Burgas, Bulgaristan  
Panel 3: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Moldova  
Gün 2:  
Panel 4: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Romanya 
Panel 5: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Odesa, Ukrayna 
Panel 6: 
Atık Yönetiminde iyi uygulamaların tanıtımı – 
Malko Tırnovo, Bulgaristan  
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FİNAL ULUSLARARASI KONFERANS  
 

11 Şubat       MARLENA projesi kapsamında final konferans 

gerçekleştirildi 

Çevrimiçi konferansa tüm proje ortakları katılım sağladı 
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UKRAYNA’DA KAPANIŞ BASIN TOPLANTISI  
 

Kapanış toplantısına kamu kurum ve kuruluşları, 
bilimsel kuruluşlar ve paydaşlar katılım sağladılar.  
Ukrayna’da proje koordinatörü Herman Karpenko 
tarafından Marlena projesinin milyonluk şehri olan 
Odesa’nın sınırların ötesinde bir proje olduğu 
belirtildi.  
 50 adet çöp toplama konteyneri Molodezhnoe 
bölgesine kuruldu (Velikodolinskaya OTG). Bu girişim 
Velikodolinskaya OTG başkanı olan Nikolay 
Lukyanchuk tarafından çök beğenildi. Ona göre, 
koyün sokaklara konteynerlerin montajı, okulun 
yanında, aile parkların yanına, etnopark merkezin 
yanına konulmasıyla insanları rasyonel tüketim 
psikolojisi ve çevreye saygı duymaları içiş eğitmeye 
yardımcı olacaktır. Proje ortaklarının deneyimlerin 
paylaşılması da büyük ilgi ile karşılandı.  
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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. 


