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Biyo-atýklar, toplam evsel 

atýklarýn önemli bir kýsmýný 

oluþturmaktadýr ve depolanan 

diðer atýklarýn genel yýðýnýna 

girdikleri zaman resmen “boðu-

lurlar” ve çevre için zararlý olan 

metalleri ayýrýp, asit kalýntýlarý 

oluþturmaktadýrlar.

Depolanan,  büyük miktarlar-

daki evsel atýklarla, uygun ve eko-

nomik þekilde baþa çýkma yöntem-

lerinden biri de kompostlama 

iþlemidir. Bu iþlem depolarýn iþle-

tim ömrünü artýrýr, depolama 

giderlerini azaltýr, ve sonunda 

kullanýþlý ve yararlý bir ürün (kom-

post)  elde edilir. Çevresel faydalarý 

yadsýnamaz durumdadýr – toprak 

yapýsýný iyileþtirir, sera gazlarýný 

azaltýr, biyolojik çeþitliliðin korun-

masýna yardýmcý olur. Bahçeye 

katýlan kompost topraðý besler ve 

suyun tutulmasýný saðlar. Topraða 

katýlan kompost erozyonu azaltýr, 

toprak verimliliðini artýrýr, asitlik 

durumunu iyileþtirir ve bitki kökü 

geliþimini iyileþtirir. 
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Biyo-atýklarýn ayrý toplanmasý ile ilgili 

Yönetmelikte, evsel biyo-atýklarýn ayrý 

toplanmasý ve deðerlendirilmesi ile ilgili 

aþaðýdaki bölgesel amaçlara ulaþýlmasý 

hedeflenmektedir:

31 Aralýk 2016 tarihine kadar – 

2014 yýlýnda, bölgede oluþan evsel 

biyo-atýk miktarýnýn en az %25-I 

kadar; 

31 Aralýk 2020 tarihine kadar – 

2014 yýlýnda, bölgede oluþan evsel 

biyo-atýk miktarýnýn en az %50-si 

kadar; 

31 Aralýk 2025 tarihine kadar – 

2014 yýlýnda, bölgede oluþan evsel 

biyo-atýk miktarýnýn en az %70-I 

kadar; 

Eðer ülke sýnýrlarý içinde geri 

dönüþtürme veya deðerlendirme imkaný 

var ise, Yönetmelik, biyo-atýklarýn 

kontrolsüz yakýlmasýný, depolanmasýný 

ve/veya biyo-atýklarýn her hangi bir 

þekilde bertaraf edilmesini yasaklar. 

Ayný zamanda Yönetmelik ,  ayrý  

toplanmýþ biyo-atýklarýn diðer atýklarla 

karýþtýrýlmasýný,  atýklarýn ayrý toplan-

masý ile ilgili kurulmuþ bir sistem var ise, 

biyo-atýklarýn, karýþýk evsel atýk  

konteynerlerine atýlmasýný,  ambalaj atýk 

konteynerlerine biyo-atýklarýn atýlmasýný 

da yasaklar. 

• 

• 

• 

ÖZEL HEDEFLER: 

TAMAMLANAN PROJE
FAALÝYETLERÝ

· Ayrýþtýrýlan biyo-atýklarý ayýrarak ve 

deðerlendirerek  çevrenin korunmasý ile 

ilgili  imkanlar hakkýnda sýnýr bölgesin-

deki nüfusun bilinçlendirilmesi.

  

Sýnýr bölgesindeki ilgili ülkelerde, 

evsel kompostlama tekniklerinin 

kullanýmý için gerekli kapasiteyi 

(gücü) oluþturmak. 

Bölgedeki iki ülkenin çevre 

kuruluþlarý arasýndaki, biyo 

dönüþümlü atýklarýn sürdürü

l ebilir yönetimi alanýndaki  iþbir-

l iðini geliþtirerek daha iyi seviyeye 

getirmek. 

Burgas ve Kýrklareli sýnýr bölgesinde 

evde kompostlama sistemini uygulama 

imkanlarý ile ilgili fizibilite çalýþmasý. 

Burgas'ta gerçekleþtirilen fizibilite 

çalýþmasý ile ilgili hazýrlanan ana rapor, 

bölgesel atýk yönetimi oluþturma  

projesine dahil olan Birlik üyeleri 

•

•

 -

 

ilçelerinin profilini kapsamaktadýr. Elde 

edilen  sonuçlardan birine göre,  evde 

yapýlan kompostlama, seyrek nüfuslu 

ve/veya bölge atýk deposundan uzak 

olan bölgeler için, evsel atýk miktarlarý ile 

etkin bir mücadele yöntemidir ve 

ekonomik açýdan avantajlýdýr. Evsel 

kompostlama, yasal baðlayýcý hedeflere 

tabi olmamasýna raðmen, onun 

sayesinde büyük miktarlarda biyo-

atýklar iþlenebilir. Bu durum da, biyo-

atýklarý toplama ve iþleme giderlerini ve 

kapasitesini önemli derecede etkiler. 

Evsel kompostlama uygulamasýnýn 

baþarýlý olmasý için ana önerilerden biri 

kesintisiz bilinçlendirme kampa-

nyalarýnýn yapýlmasýdýr. Bu kampa-

nyalarda çevrenin yararlarý vurgulan-

malýdýr ( havanýn korunmasý, topraðýn 

beslenmesi, nemin tutulmasý, kimyasal 

gübrelerin kullanýlmamasý vb.), ayný 

zamanda, evsel atýklarýn depoya kadar 

nakliye giderlerinin azalmasý ile ilgili 

ailelere saðlanan mali yararlar, örneðin 

nakliye ücreti,  çöp ücreti gibi.

Hedef gruplar arasýnda daðýtýlan ve 

gerçekleþtirilen anketin amacý, insan-

larýn kompostlama iþlemi hakkýnda 

tutumlarýný belirlemekti, gýda ve bahçe 

atýklarýný evsel atýklardan ayýrmak için 

istekli olup olmadýklarýný görmekti, 

ücretsiz kompostlama cihazý alarak 

projeyi destekleme ihtiyaçlarýný  

belirlemekti.

  

Burgas bölgesinde 175 anket dol-

duruldu. En aktif olan ilçeler arasýnda 

Burgas, Sredets, Sungurlare, Karbonat 

ve Ruen ilçeleri yer almaktadýr. 

Anket sonucu elde edilen sonuçlara 

uygun olarak 20 pilot yerleþim yeri 

belirlendi. Üstte belirtilen ilçelerin 

dördünde “Kompostlama – kolay ve 

pratik” konulu eðitim seminerleri verildi. 

Kýrklareli  bölgesinde 100 anket 

dolduruldu. Burada yapýlan fizibilite 

çalýþmasý, bölgedeki atýk yönetimi ile 

ilgili ana problemleri ortaya çýkardý. Bu 

çalýþmanýn kapsamýnda 40 yerleþim 

yeri ve Kýrklareli þehri vardýr. Bölgenin 

ana geçim faaliyetleri tarým ve 

hayvancýlýktýr. Bahçe ve hayvansal 

atýklar kontrolsüz bir þekilde atýl-

maktadýr. Bölge, kompostlama iþle-

minin uygulanmasý için yeterli þartlara 

ve potansiyele sahiptir. Söz konusu 

þartlar, yasal gereksinimlerle düzen-

lenmeli, halihazýrda var olanlar ise 

Avrupa mevzuatýna uyumlu hale ge-

tirilmelidir. 

Burgas ve Kýrklareli'ndeki biyo-

atýklarýn yönetimi ile ilgili problemler 

benzerdir. Ýnsanlar, biyo-atýklarýný 
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Îáó÷åíèå â ñ. Ìàíîëè÷

Îáó÷åíèå â Êúðêëàðåëè

Åêñïåðòåí ôîðóì â Êúðêëàðåëè

Îáó÷åíèå â ãð. Ñóíãóðëàðå

Îáó÷åíèå â ãð. Ñðåäåö

Îáó÷åíèå â ãð. Êàðíîáàò

kompostlamak eðilimindedirler, bu 

konuda olumlu tutum sergilemiþlerdir. 

Onlarýn ortak sýkýntýsý, konuyla ilgili bilgi 

eksikliðidir. Ayrýca, bu iþlemi yapmak 

için motivasyonlarý yoktur, çünkü bu 

iþten her hangi mali bir yararýn olacaðýný 

düþünmemektedirler.

Tamamlanan anket sonuçlarý eðitim 

sunumlarýný hazýrlamakta bize yardýmcý 

olmuþtur ve eðitim sunumlarýna 

insanlarý biyo-atýklarý genel evsel 

atýklardan ayýrmalarý ve amaçlanan 

bölgede evsel kompostlama iþleminin 

uygulanmasýný motive edecek konularý 

dahil etmemize imkan saðlamýþtýr. 

EVSEL KOMPOSTLAMA 

SÝSTEMLERÝNÝ KULLANMALARI 

ÝLE ÝLGÝLÝ AÝLELERE

EÐÝTÝM VERÝLMESÝ.

Burgas bölgesinde 20 eðitim verildi:

Ruen belediyesi - 13.02 – 14.02. 

2014 tarihlerinde, Ruen, Prosenik, 

Lülyakovo ve Trýnak köylerinde;

Burgas belediyesi – 18.02-19.02. 

2014 tarihlerinde, Bugras þehri 

Vetren mahallesi ve Ýzvoriþte, 

Marinka ve Ýzvor köylerinde;

Sungurlare belediyesi -  20.02-21.02. 

2014ungurlare þehrinde, Manoliç, 

Lozarevo ve Prilep köylerinde;

•

•

•

•

•

•   

•

•

•

•

•

•

Karnobat belediyesi ,   24.02-

25.02.2014 tarihlerinde, karnobat 

þehri, Asparuhovo, Tserkovski ve 

Ognen köylerinde;

S r e d e t s  b e l e d i y e s i ,  2 6 . 0 2 . -

28.02.2014 tarihlerinde. Sredets 

þehrinde, Debelt, Draçevo ve Dülevo 

köylerinde.

Ýþbu proje çerçevesinde, 350'den 

fazla kiþi eðitim ve bilgilendirici 

materyaller almýþtýr. 

Kýrklareli bölgesinde 10 eðitim 

semineri düzenlendi ve 248 civarýnda 

kiþiye, proje ile ilgili eðitim ve 

bilgilendirici materyal verildi. Eðitimler 

aþaðýdaki gibi yapýldý:

Kýrklareli'de -  22 ve 29 Ocak, 5 ve 13 

Þubat 2014 ;

Üsküp'te - 11 Þubat  2014;

Karýbncak'ta – 20 Þubat 2014;

Deveçatak'ta – 21 Þubat 2014; 

Kýzýlcýkdere'de – 28 Þubat 2014;

Kavaklý'da – 4 Mart 2014 ;

Ýndece'de – 4 Mart 2014 tarihlerinde.

Eðitim konularý, Burgas ve Kýrkla-

reli'nde yapýlan fizibilite çalýþmalarýnýn 

önerileri ile uyumlu olmuþtur. Proje ekibi 

ve katýlýmcýlar arasýnda diyalog 

oluþturmaya çalýþýlmýþtýr. Ýnsanlar 

atýklarý ayrýþtýrma deneyimlerini 

paylaþtýlar. Ayný zamanda, onlar 
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Îáó÷åíèå âúâ Âåòðåí
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Ðàáîòíà ñðåùà, Áóðãàñ, íîåìâðè 2013 ã.

atýklarýn bertaraf edilmesi, çöp ücreti vb. 

ile ilgili problemlerini de dile getirdiler. 

Onlardan bazýlarý, atýklarýný ayrýþtýrma 

konusunda gerekli motivasyona sahip 

olmadýklarýný, sarf edilen gayretlerin 

olumlu bir sonuç doðuracaðýndan emin 

olmadýklarýný dile getirdiler.  Bundan 

dolayý, gýda ve bahçe atýklarýnýn 

ayrýþtýrýlma sonucu kendilerine sað-

layacaklarý yararlar konusunda onlarý 

ikna etmeye çalýþtýk. Sunumlarýmýzdaki 

teorik bilginin dýþýnda, kaliteli kompost 

elde etmek için pratik önerilerde de 

bulunduk. 

Proje kapsamýnda 500 kompostlama 

aleti alýndý ve ücretsiz olarak üstte 

belirtilen belediyelere ve 20 pilot 

yerleþim yerine teslim edildi., Adý geçen 

be led iye le rden  her  b i r i  100 'e r  

kompostlama cihazý teslim aldý. 

Kompostlama aleti 600 litrelik, yeþil 

renkte, iklim deðiþikliklerine dayanýklý, 

geri dönüþümlü plastikten yapýlmýþtýr. 

Her kompostlama aletinin üzerinde, 

proje adýný ve sponsor programýnýn 

logosunu  içeren bilgilendirici bir 

çýkartma ile iþaretlenmiþtir.   Kompo-

stlama aleti almak isteyenler beyanna-

me imzaladýlar ve biyolojik atýklarýn 

kompostlama iþlemini açýklayan bir 

broþür (rehber) aldýlar. 

KOMPOSTLAMA ALETÝ TESLÝMATI

Proje kapsamýnda iki konferans 

düzenlendi. Birincisi proje baþlan-

gýcýnda düzenlendi. Bu konferansýn 

amacý medyayý ve hedef gruplarýný, 

proje uygulamasý ve faaliyetler hakýnda 

bilgilendirmekti. Ýkinci veya final konfe-

ransý, medyaya elde edilen sonuçlar ve 

saðlanan veriler konusunda bilgi verildi.  

04.07.2013 tarihinde, Burgas þeh-

rinde,  „Burgas þehri yerel yönetimler 

bölge forumu” düzenlendi. Foruma, 

belediyelerin, RÝOSV-in atýk yönetim 

uzmanlarý katýldý, bölgedeki NPO'larýn 

temsilcileri iþtirak etti. Proje, katýlým-

cýlara tanýtýldý, atýk yönetimi sürecinde 

belediye yönetimlerinin karþýsýna 

çýkacak olan zorluklar ele alýndý. 

13.12.2013 tarihinde, Kýrklareli'nde 

Uzman forumu düzenlendi.  Bu forum, 

atýk yönetimi alanýnda, her iki taraf için 

deneyim, tecrübe alýþ veriþi ve iyi 

uygulamalar paylaþýmý açýsýndan yararlý 

oldu. Foruma,  Türk ve Bulgar Atýk 

yönetimi uzmanlarý katýldý. Atýklar 

alanýnda hedefteki bölgede bulunan 

HEDEF GRUPLARINA YÖNELÝK, 

BURGAS VE KIRKLARELÝ'NDE, 

PROJENÝN VE FÝNANSMAN 

PROGRAMININ TANITIMI ÝLE 

ÝLGÝLÝ FAALÝYETLER ORGANÝZE

ETMEK VE GERÇEKLEÞTÝRMEK. 



Bu yayýn, “Burgas ve Kýrklareli sýnýr bölgelerinde biyolojik atýklarýn yönetimi için kapasite 

oluþturma” projesi, ÝPP'ye göre PTGS Bulgaristan-Türkiye CCI 2007CB16IPO008, RD-02-29-

140/28.03.2013 sayý ve tarihli Sözleþmeye uygun olarak finanse edilen proje kapsamýn-

dadýr.  Yayýn ile ilgili tüm sorumluluk, proje ortaklarýna aittir ve hiçbir durumda Avrupa Birliði 

ve Yönetim organýnýn resmi görüþünü yansýtmamaktadýr.

Tüm bilgilendirici malzemeleri Birliðin 

(Derneðin) resmi sayfasýnda bulabilirsiniz: 

http://www.burgasotpadaci.com/

PROJENÝN HEDEF GRUPLARI VE NÝHAÝ YARAR GÖRECEK OLANLAR: 

yerel ve bölgesel yetkililer, hedef bölgedeki nüfus, sýnýr 

bölgesinde bulunan 20 yerleþim yerindeki aileler, toplum 

kuruluþlarý, iþ dünyasý.

LÝDER ORGANÝZASYON:

ATIK YÖNETÝMÝ BÝRLÝÐÝ – BURGAS BÖLGESÝ, BULGARÝSTAN

BURGAS, KAMENO, NESEBIR, AYTOS, KARNOBAT, POMORÝYE, RUEN, SUNGURLARE

PROJE ORTAÐI: 

126 812,58 Avro

SÜRE:

PROJE BÜTÇESÝ:

Îáó÷åíèå â Êúðêëàðåëè

Îáó÷åíèå â Êúðêëàðåëè

Åêñïåðòåí ôîðóì â Êúðêëàðåëè
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belediyelerin karþý karþýya kalacaklarý 

problemler dile getirildi, öncelikler ve 

amaçlar bel ir lendi.  Bulgar grubu 

temsilcileri iyi uygulamalarý, alýnan 

dersleri ve bundan baþka ülkenin Avrupa 

Birliðine girdikten sonra olan deðiþiklikleri 

paylaþmýþlardýr.

19.03.2014  ve 20.03.2014 tarihlerin-

de, iki sýnýr bölgesi arasýnda,  „Eðitim turu 

(Study tour)” – tecrübe ve iyi uygulamalar 

deðiþimi yapýlmýþtýr. Türk temsilciler, 

kompostlama cihazý daðýtýlan bazý 

yerleþim yerlerini ziyaret etmiþ ve evsel 

kompostlama sisteminin kullaným 

imkanlarý ile tanýþmýþtýr. 

21.03.2014 tarihinde, Burgas þehrinde 

Sýnýr bölgesi konferansý düzenlendi. Bu 

konferansta, proje sonuçlarý ve elde edilen 

veriler sunuldu. 

Proje kapsamýnda hazýrlanan bilgi-

lendirici malzemeler aþaðýdaki gibidir:

Bilgi sayfasý – Bulgarca ve Türkçe;

Bilgi sayfasý “Kompostlama – kolay ve 

pratik“ – Bulgarca ve Türkçe;

Afiþ – Bulgarca ve Türkçe;

Broþür „Doða sevgisiilekompostlama“. 

Bu broþür ile kolay adýmlarla evsel 

kompostlama süreci açýklanýr ve pratik 

öneriler verilir;

Kompostlama sürecini görsel olarak 

açýklayan video klip.

•

•

•

•

•
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