Proje Sonucunda;
1- 5 ülkede, biri mobil olmak üzere 10 adet
“Kirliliği Durdur” ve “Doğayı Kurtar” çevre eğitim
ve etkinlik merkezi kurulmuş olacak ve düzenli
olarak eğitim ve farkındalık çalışmaları
yürütecektir.
2- Karadeniz Havzasındaki 5 sulak alandaki
kirleticilerin niteliği, oranı ve kaynağı üzerine
rapor hazırlanacaktır.
3- Sulak alanları koruma odaklı eğitim ve
kampanyalardan
oluşan
iyi
uygulama
örneklerinin yer aldığı kılavuz hazırlanacaktır.
4- Özellikle öğrencilere yönelik olarak 12
bölümden oluşan çevre koruma eğitim seti
hazırlanacaktır. Eğitim setleri, internet üzerinden
de paylaşılacaktır.
5- Her ülkeden 2, toplamda ise 10 kişinin ön
eğitici eğitimi alması sonrasında her bölgede 25
toplamda ise 125 kişiye eğitici eğitimi verilmiş
olacak ve kurulan merkezlerde eğitim
faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği
sağlanmış
olacaktır.

6- En az 15 ilk ve orta dereceli okul da çevre
koruma konulu resim yarışması düzenlenecek ve
jüri tarafından seçilenler sergilenecektir.
7- Profesyonel fotoğrafçıların katılımı ile 5
bölgede çekilecek resimler sergilenecektir. Mobil
‘Kirliliği Durdur’ aracı ile sergi 5 ülkeyi gezecektir.
8- 5 bölgede 1500 kişinin katılımı ile eş zamanlı
çevre temizlik kampanyası gerçekleştirilecektir.
9- Gürcistan’da düzenlenecek uluslararası
konferans ile projenin çıktıları ve geleceğe
yönelik
eylem
planları
kamuoyu
ile
paylaşılacaktır.

“Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
2014-2020, Avrupa Komşuluk Aracı vasıtası ile Avrupa
Birliği tarafından ve programa katılan: Ermenistan,
Bulgaristan,
Gürcistan,
Yunanistan,
Moldova
Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye ve Ukrayna tarafından
yürütülmektedir.”
Bu broşür, Avrupa Birliği desteğiyle yayınlanmaktadır.
Bu yayının içeriği tamamen Enez Kaymakamlığı’nın
sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin
görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.
T.C. Enez Kaymakamlığı - Gaziömerbey Mahallesi Cumhuriyet
Meydanı Hükümet Konağı Enez/EDİRNE
Telefon:0284 811 6006 E-posta: enezkaymakamligi@gmail.com
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BİOLEARN - BSB142
Karadeniz havzasında
Değerli Sulak
Alanlardaki Kirliliği
Durdurmak İçin Çevre
Dostu Fikirler

BİOLEARN PROJESİ BAŞLADI
BİOLEARN (Eco-Conscious Minds to Stop
Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea
Basin - BSB142), which was initiated on
01.01.2020 within the scope of the first call for
proposals of “Joint Operational Programme Black
Sea Basin 2014-2020” where the Directorate for
EU Affairs is the national authority, is leaded by
Enez District Government.
The overall objective of the project is to provide
information and experience transfer and
capacity building trainings between partners
and developing a common environmental
protection and education approach and
methodology and organizing campaigns that
will raise awareness in the society to reduce
pollution in important wetlands in the Black Sea
Basin.

19-21 Şubat 2020 tarihlerinde Enez’de
gerçekleştirilen Proje Başlangıç ve Faaliyetlerinin
Planlanması toplantısına proje ortağı olan
aşağıdaki kurumlardan temsilciler katılmıştır.
1. Enez Kaymakamlığı - Türkiye
2. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü - Türkiye
3. Foundation Caucasus Environment - Gürcistan
4. Agricola NGO - Ukrayna
5. GreenBalkans / Stara Zagora NGO Bulgaristan
6. Management Body of Evros Delta and
SamothrakiProtectedAreas- Yunanistan

2- Bulgaristan ve Yunanistan’da düzenlenecek
çalıştaylar ile sulak alanların korunmasına dönük
başarılı eğitim ve farkındalık kampanyası
örneklerinin
tartışılması,
deneyimlerin
paylaşılması ve tüm merkezlerde uygulanacak
eğitimlerde
kullanılacak
materyallerin
hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi
3- Sulak alanlarda kirliliğin azaltılmasına yönelik
kitlesel temizlik kampanyaları düzenlenmesi
4- Sulak alanların korunması odaklı ödüllü
fotoğraf yarışması ve sergisinin açılması
5- İlk ve orta dereceli okullarda sulak alan kirliliği
temalı resim yarışması ve seçilen resimler ile sergi
düzenlenmesi

Toplam 26 ay sürecek olan projenin ana
faaliyetler aşağıdaki gibidir;

Türk ortaklar, 2005 yılında Türkiye'nin 36. Milli
Parkı ilan edilen Gala Gölü'ne odaklanarak proje
aktivitelerini gerçekleştirecektir.
Bünyesinde
3087 ha sulak alan barındıran milli parkın toplam
alanı 6.807 ha’dır. Bölgenin en önemli değeri
sahip olduğu sulak alanlar ve buraları sığınak,
beslenme, konaklama ve üreme ortamı olarak
kullanan su kuşlarıdır. Milli Park'ta 65'i yerli, 55'i
kış göçmeni, 59'u yaz göçmeni ve 38’i transit
göçmen olmak üzere 217 kuş türü
bulunmaktadır. Gala Gölü'nde kuş türlerinin yanı
sıra 26 balık türü de tespit edilmiştir.

1- Biri Gala Gölü kıyısında olmak üzere toplam 4
adet sulak alanları koruma ve eğitim merkezinin
kurulması ve donanımının sağlanarak, mevcut
durumdaki diğer 6 merkez ile birlikte, başta
öğrenciler olmak üzere ziyaretçilere eğitim
verilmesi.

